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ಓದುವ yದಲು 
ನಮ\Z7 *ೆB�ನವರು �ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮವನು� ಭV8Wಂದ ಪ�:Dನ Aಾ(ಾಯಣ _ಾಡು9ಾ8(ೆ. ಆದ(ೆ �ೕ�ೆ 
Aಾ(ಾಯಣ _ಾಡುವವರZ7 *ೆB�ನವ%�ೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಸಹಸ� 	ಾಮದ �ಂDರುವ ಅತFದು�ತ 
ಗು~ಾನುಸಂ$ಾನದ ಅ%�ಲ7! 	ಾವY �ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮವನು� ಪ[ಣ�.ಾ? ಎಷುK �ಾ% Aಾ(ಾಯಣ 
_ಾಡು9ೆ8ೕ.ೆ ಎನು�ವYದು ಮುಖFವಲ7-ಬದZ�ೆ ಪ�:ೕ 	ಾಮದ �ಂDರುವ ಭಗವಂತನ ಗು~ಾನುಸಂ$ಾನವನು� 
ಎಷುK :0D�ೆ4ೕ.ೆ ಎನು�ವYದು ಮುಖF. DನದZ7 ಅಥ� :0ಯ�ೇ Mಾ�ರ 	ಾಮವನು� ಅ	ೇಕ �ಾ% Aಾ(ಾಯಣ 
_ಾಡುವYದV<ಂತ, ಒಂದು 	ಾಮದZ7 ಭಗವಂತನ ಗು~ಾನುಸಂ$ಾನ ,ೆ�ೕಷ3. ಈ �	ೆ�QೆಯZ7 ಇZ7 	ಾವY 
ಅ$ಾFತ\ ಬಂಧುಗ0�ಾ? ಈ ಪYಸ8ಕವನು� ಪ�ಸು8ತ ಪ`ಸು:8�ೆ4ೕ.ೆ. ಇZ7 ಸಹಸ�	ಾಮದ ಒಂ�ೊಂದು 
,ೆ67ೕಕವನು� ಪ�ಸು8ತಪ`I ನಂತರ ಆ ,ೆ67ೕಕದZ7ರುವ ಭಗವಂತನ 	ಾಮದ ಗು~ಾನುಸಂ$ಾನವನು� 
ಸಂ�ಪ8.ಾ? �,ೆ7ೕ�ಸQಾ?�ೆ.  
�ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮದZ7ರುವ ಭಗವಂತನ ಪ�:�ಂದು 	ಾಮದ �ಂ�ೆ ಕ2ಷ3 ನೂರು ಅಥ�ಗ0.ೆಯಂ9ೆ. ಆದ(ೆ 
ಒಬ^ Mಾ_ಾನF _ಾನವ2�ೆ ಇNೊKಂದು �ಷಯಗಳನು� ಪ[ಣ�.ಾ? :0ದು Aಾ(ಾಯಣ _ಾಡುವYದು ಕಷK. 
ಆದ4%ಂದ ಇZ7 	ಾವY ಒಂದು 	ಾಮದ ನೂರು ಅಥ�ವನು� ಹುಡುಕುವ ಪ�ಯತ� _ಾಡ�ೇ;ಾ?ಲ7. ನಮ\ 
MಾಮಥF�;ೆ< ತಕ<ಂ9ೆ ಪ�:�ಂದು 	ಾಮದ ಕ2ಷ3 ಒಂದು ಅಥ�ವ	ಾ�ದರೂ :0ದು Aಾ(ಾಯಣ _ಾ`ದ(ೆ 
ಅದು ಮ*ಾ ಪYಣFಕಮ�.ಾಗುತ8�ೆ. 
ಪ[ಜF ಬನ�ಂ�ೆ �ೋ�ಂ�ಾ�ಾಯ�ರು ತಮ\ ‘�ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮ Bಂತ	ೆ’ ಪ�ವಚನದZ7 ಭಗವಂತನ 
ಒಂ�ೊಂದು 	ಾಮದ �ಂDರುವ DವF ಅಥ�ವನು� ಸರಳ.ಾ? �ವ%I�ಾ4(ೆ. ಓದುಗರು MಾಧF.ಾದ(ೆ yದಲು 
ಆ�ಾಯ�ರ ಪ�ವಚನದ ಧ�2ಸುರು0ಯನು� ಪXೆದು ;ೇ0I;ೊಳ��ೇ;ಾ? ಇZ7 �ನಂ:I;ೊಳU�9ೆ8ೕ.ೆ. ಈ 
ಧ�2ಸುರು0ಯZ7 ಸಹಸ�	ಾಮದ ಸ�ಷKBತ�ಣ��ೆ. ಧ�2ಸುರು0ಯನು� ;ೇಳಲು MಾಧF.ಾಗ�ೇ ಇದ4ವ%�ೆ 
ಅನುಕೂಲ.ಾಗQೆಂದು ಈ ಪYಸ8ಕವನು� ಬ(ೆಯQಾ?�ೆ. ಅ$ಾFತ\ ಬಂಧುಗಳU ಇZ7 ಪ�ಸು8ತಪ`ಸQಾದ 
ಸಹಸ�	ಾಮದ ಅಥ�Bಂತ	ೆಯನು� :0ದು, ತಮ\ �ೕವನವನು� Aಾವನ�ೊ0I;ೊಳ��ೇ;ಾ? 
Aಾ���ಸು9 8ೇ.ೆ. ಈ %ೕ: ಬ(ೆಯು.ಾಗ :ಳUವ0;ೆ ಇಲ7�ೆ ನ�\ಂದ ಏ	ಾದರೂ ತAಾ�?ದ4(ೆ ಅದ;ಾ<? 
ಪ[ವ�+ಾ�Sಾ? ಭಗವಂತನZ7  �ೆ� ;ೇ0 –ಈ ಪYಸ8ಕವನು� ಭಗವಂತ2�ೆ ಮತು8 ಅ$ಾFತ\ ಬಂಧುಗ0�ೆ 
ಅz�ಸು:8� 4ೇ.ೆ.  
2ಮ\ ಅ2I;ೆಯನು� ನಮ�ೆ ತಲುzಸಲು ಈ ;ೆಳ?ನ .ೆ� Mೈ� ನು� ಬಳI.  
http://kannadavishnusahasranama.blogspot.com/   
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� ಾಪ	ೆ 
ಈ ಇ-ಪYಸ8ಕವನು� ಅ$ಾFತ\ದZ7 ಆಸV8ಯುಳ�ವ%�ಾ? 2ೕಡQಾ?�ೆ. ಆದ4%ಂದ  ಇದನು� SಾವY�ೇ 
.ಾFAಾರ;ಾ<?(Commercial purpose) ಬಳಸ�ಾರ�ಾ? ;ೋ%;ೆ. ಈ ಪYಸ8ಕವನು� ಆ�ಾಯ�ರ ಪ�ವಚನ 

;ೇ0I;ೊಂಡು ಬ(ೆDದ4ರೂ ಸಹ, ಬ(ೆಯು.ಾಗ ಅ	ೇಕ ತಪY�ಗ¢ಾ?ರಬಹುದು. ಬ(ೆಯುವವರು ತಮ�ೆ 
ಅಥ�.ಾದ %ೕ:ಯZ7 ಬ(ೆದು;ೊಂ`ರಬಹುದು. ಇZ7 *ಾ�ೆ ಏ	ಾದರೂ ತಪY� ಅಂಶ ಕಂಡುಬಂದ(ೆ ಅದ;ೆ< 
ಆ�ಾಯ�ರು *ೊ~ೆ�ಾರರಲ7.  ಇದ;ಾ<? ಓದುಗರು 	ೇರ.ಾ? ಆ�ಾಯ�ರ ಪ�ವಚನದ ಧ�2ಸುರು0ಯನು� 
;ೇ0I;ೊಳ��ೇ;ಾ? �ನಂ:I;ೊಳU�9ೆ8ೕ.ೆ.   ಈ ಪYಸ8ಕದ ಮುಖ ಪYಟದZ7 ಬಳಸQಾದ Bತ� 
ಅಂತ�ಾ�ಲDಂದ 9ೆ�ೆದು;ೊಂ`ದು4. ಒಂದು .ೇ¢  ೆಆ ಬ�ೆE Sಾರ�ಾ4ದರೂ  ಆ�ೇಪ�ದ4(ೆ ದಯ�ಟುK ನಮ�ೆ 
ಬ(ೆದು :0I. ಅದನು� ತ£ಣ 9ೆ�ೆದು *ಾಕQಾಗುವYದು. 
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ಪ�Mಾ8ವ	ೆ 
¤�ೕ ಗುರು+ೊFೕ ನಮಃ । ಹ%ಃ ಓಂ । 

ಮ*ಾ+ಾರತ ಯುದ§ ಮು?D�ೆ. ¨ೕNಾ\�ಾಯ�ರು ಶರಶಯFದZ7�ಾ4(ೆ. ಇತ8 ಧಮ�(ಾಯನ ಪಟಾK¨Nೇಕ 
¤�ೕಕೃಷ� ಮತು8 .ಾFಸರ ಸಮು\ಖದZ7 ನXೆD�ೆ. ಒ9ಾ8ಯದZ7 ಪಟಾK¨Nೇಕ;ೆ< ಒz�ದ4 ಯುª�3ರನ ಮನI«�ೆ 
VಂBತೂ8 ಸ_ಾ$ಾನ�ಲ7. ಎQಾ7 �ೕರರ, �%ಯರ, ಲ£-ಲ£ ಮಂD Mೈ2ಕರ 	ಾಶದ ನಂತರ 
Iಂ*ಾಸನ.ೇ%ದ ಆತ2�ೆ Aಾಪಪ� ೆ ;ಾಡು:8ರುತ8�ೆ. ಇಂತಹ I¬:ಯZ7ದ4 ಧಮ�(ಾಯನನು� ¤�ೕಕೃಷ� 
¨ೕNಾ\�ಾಯ�ರ ಬ0�ೆ ಕ(ೆತಂದು, ಆತ2�ೆ ಧಮ� Aಾಠವನು� �ೋªಸುವಂ9ೆ ;ೇ0;ೊಳU�9ಾ8	ೆ. ಧಮ�ದ 
ಪರ *ೋ(ಾ` �ೆದ4 ಧಮ�(ಾಯನನು� ;ೊಂXಾ`ದ ¨ೕNಾ\�ಾಯ�ರು *ೇಳU9ಾ8(ೆ: "ಒಂದು .ೇ¢  ೆ 2ೕನು 
ಅ	ಾFಯದ �ರುದ§ದ ಈ ಯುದ§ದZ7 *ೋ(ಾಡ�ೇ ಇD4ದ4(ೆ 2ನ�ನು� *ೇ` ಎನು�:8�ೆ4" ಎಂದು. ಈ _ಾ:2ಂದ 
ಧಮ�(ಾಯನZ7ದ4 Aಾಪಪ� ೆ *ೊರಟು*ೋ? ಆತ ತನ�ೆ ಧyೕ�ಪ�ೇಶ _ಾಡ�ೇ;ೆಂದು 
¨ೕNಾ\�ಾಯ�ರZ7 ;ೇ0;ೊಳU�9ಾ8	ೆ. ಈ %ೕ: ¨ೕNಾ\�ಾಯ�ರು ಧಮ�(ಾಯ2�ೆ ಧyೕ�ಪ�ೇಶ _ಾ`ದ 
ಮ*ಾ+ಾರತದ ಅನು,ಾಸನ ಪವ�ದ ;ೊ	ೆಯ ಅಪ[ವ� ಉಪ�ೇಶವನು� .ಾFಸ ಮಹ��ಗಳU Mಾ�ರ 
	ಾಮದ Mೊ8ೕತ� ರೂಪದZ7 ನಮ�ೆ ;ಾH;ೆSಾ? 2ೕ`�ಾ4(ೆ. 
�ಷು�ಸಹಸ�	ಾಮದZ7 ಬರುವ Mಾ�ರ 	ಾಮಗಳU ಭಗವಂತನ ಗುಣ.ಾಚಕ 	ಾಮಗ¢ಾ?.ೆ. ನಮ\ *ೆಸರು 
ಗುಣ.ಾಚಕವಲ7. ಅದು ಕ(ೆ�ಾಗ ಓ�ೊಡಲು ಇಟK *ೆಸರು. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತನ ಪ�:ೕ 	ಾಮ ಆತನ ಗುಣವನು� 
ವH�ಸುತ8�ೆ.  
ನಮ\Z7 ಅ	ೇಕ ಸಹಸ�	ಾಮಗ0.ೆ. ಬಹಳ ಪ�Iದ§.ಾದ ಲZತ ಸಹಸ�	ಾಮ, ¤ವ ಸಹಸ�	ಾಮ, ಗ~ೇಶ 
ಸಹಸ�	ಾಮ, ನರIಂಹ ಸಹಸ�	ಾಮ ಇ9ಾFD. ಈ ಎQಾ7 ಸಹಸ�	ಾಮಗ0?ಂತ *ೆಚು� .ಾF°ಾFನ�ರುವ, *ೆಚು� 
ಮಂD ��ಾ±ಂಸರು +ಾಷF ಬ(ೆDರುವ, ಮ*ಾ+ಾರತದ +ಾಗ.ಾ?ರುವ, ಸುಪ�Iದ§ ಸಹಸ�	ಾಮ �ಷು� 
ಸಹಸ�	ಾಮ. ಪದ\ ಪY(ಾಣದZ7 ಒಂದು �ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮವನು� ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. ಆದ(ೆ ಅದು ಅNೊKಂದು 
ಪ�ಚZತದZ7ಲ7. 
�ಷು�ಸಹಸ�	ಾಮದZ7 ;ೆಲ²ಂದು 	ಾಮಗಳU ಒಂದV<ಂತ *ೆಚು� �ಾ% ಪYನ(ಾವತ�	ೆ ಆ?ರುವYದನು� 	ಾವY 
;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. ಇZ7 ಬರುವ ಭಗವಂತನ ಒಂ�ೊಂದು 	ಾಮಕೂ< ನೂರು ಅಥ���ೆಯಂ9ೆ. ಒಂದು .ೇ¢  ೆಒಂದು 
	ಾಮ ಎರಡು �ಾ% ಪYನ(ಾವತ�	ೆSಾದ(ೆ ಆ 	ಾಮ;ೆ< ಇನೂ�ರು ಅಥ�ಗ0.ೆ ಎಂದು :0ಯ�ೇ;ಾಗುತ8�ೆ. 
ಆದ(ೆ ಇNೊKಂದು ಅಥ�ವನು� ಕಂಡು;ೊಳU�ವYದು Mಾ_ಾನF%�ೆ ಅMಾಧF. 
ಸಹಸ�	ಾಮದ (ಾಜ ಮ*ಾ+ಾರತದ ಅನು,ಾಸನ ಪವ�ದ �ಷು�ಸಹಸ�	ಾಮ. Aಾ�Bೕನರು *ೇಳUವಂ9ೆ 
ಅ$ಾFತ\ ಗ�ಂಥಗಳQೆ7ೕ ,ೆ�ೕಷ3.ಾದದು4 .ೇದ.ಾFಸರು ರBIದ "+ಾರತ". ಇದು ಭಗವಂತನ ರಚ	ೆ.  

2ಣ�ಯಃ ಸವ�,ಾMಾ³~ಾಂ +ಾರತಂ ಪ%ಚ£9ೇ । 
+ಾರತಂ ಸವ�.ೇ�ಾಶ� ತುQಾ_ಾ(ೋz9ಾಃ ಪY(ಾ ॥ 
�ೇ.ೈಬ��*ಾ\D¨ಃ ಸ.ೈ�ಃ ಋ�¨ಶ� ಸಮ2±9ೈಃ । 
.ಾFಸMೆFೖ.ಾ¶Sಾ ತತ� ತ±ತF%ಚFತ +ಾರತ{ ॥ 
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ಅಂದ(ೆ ಸವ� ,ಾMಾ³ಥ�ಗ0ಗೂ ಮ*ಾ+ಾರತ.ೇ 2~ಾ�ಯಕ. �ಂ�ೆ ಮ*ಾ+ಾರತ ಮತು8 ಸಕಲ .ೇದಗಳU 
.ೇದ.ಾFಸರ ಆ�ೇಶದಂ9ೆ@ೕ ಬ�*ಾ\D �ೇವ9ೆಗ0ಂದಲೂ, ಸಕಲ ಋ�ಗ0ಂದಲೂ, ಒಂದು ತಕ<`ಯZ7 
ಇ%I ತೂಗಲ�ಟKವY; ಆಗ ಮ*ಾ+ಾರತವY .ೇ�ಾD ಇತರ ಸಕಲ ,ಾಸ³ಗಳನು� �ೕ%Iತು8!! ಇಂತಹ 
ಮ*ಾ+ಾರತದ Mಾರ- ೭೦೦ ,ೆ67ೕಕಗಳ	ೊ�ಳ�ೊಂಡ ಭಗವDEೕ9ೆ ಮತು8 Mಾ�ರ 	ಾಮಗಳ	ೊ�ಳ�ೊಂಡ 
�ಷು�ಸಹಸ�	ಾಮ.  
ಮ*ಾ+ಾರತ ಮಹ9ಾ8ದ ಅಥ�ದ +ಾರ�ರುವ ಗ�ಂಥ. ಅದು ಮ	ೋ.ೈ ಾ2ಕ.ಾ? ನಮ\ ಮನI«�ೆ ತರ�ೇ: 
;ೊಡುವ ಗ�ಂಥ. ಪ�:�ಬ^ ಮನುಷFನ ಒಳ�ೆ ನXೆಯುವ �ೕವ	ೌ\ಲFಗಳನು� *ೇಳUವ ಗ�ಂಥ. ಇದು 	ಾFಯ-
ಅ	ಾFಯ, ಧಮ�-ಅಧಮ�, ಒ¢ �ೆಯತನ-;ೆಟKತನಗಳ ನಡು.ೆ ನXೆಯುವ *ೋ(ಾಟವನು� :0ಸುವ ಗ�ಂಥ. 
ಮ*ಾ+ಾರತದZ7 ಬರುವ Aಾಂಡವರ ಕXೆ?ನ ಏಳU Aಾತ�ಗಳU ಒಬ^ ಮನುಷFನZ7ರ�ೇ;ಾದ ಹD	ೆಂಟು 
ಗುಣಗಳನು� ಪ�:2ªಸುತ8.ೆ.  
೧. ಧಮ�(ಾಜ – ಧಮ� 
೨. ¨ೕಮMೇನ - ಭV8,  ಾನ, .ೈ(ಾಗF, ಪ� ಾ, �ೕ$ಾ, ಧೃ:, I¬:, �ೕಗ, Aಾ�ಣ ಮತು8 ಬಲ. 
೩. ಅಜು�ನ - ಶ�ವಣ, ಮನನ ಮತು8 2ª$ಾFಸನ 
೪.೫. ನಕುಲ-ಸಹ�ೇವ - ¤ೕಲ ಮತು8 �ನಯ 
೬. �ೌ�ಪD – .ೇದ��ೆF 
೭. ¤�ೕಕೃಷ� – .ೇದ.ೇದF 
ಮ*ಾ+ಾರತದ ಪ�:�ಂದು ,ೆ67ೕಕ, ಪ�:�ಂದು ಪದ, ಪ�:�ಂದು ಅ£ರ ಎಲ7V<ಂತ ಎತ8ರದZ7ರುವ 
ಹD	ೆಂಟ	ೆಯವ	ಾದ ಭಗವಂತನನು� *ೇಳUತ8�ೆ. +ಾರತದZ7 ಒಂದು ಲ£ ,ೆ67ೕಕಗ0.ೆ. ಅಂದ(ೆ ಒ¹K�ೆ ೩೨ 
ಲ£ ಅ£ರಗ0.ೆ. ಪ�:�ಂದು ಅ£ರ ಭಗವಂತನ 	ಾಮ.ಾ?�ೆ. ಈ %ೕ: ಭಗವಂತನ ಗುಣ�ಾನ _ಾಡುವ 
ಪದಪYಂಜ ಮ*ಾ+ಾರತ. Mಾ_ಾನF ಜನ%�ೆ ಈ ಒಂದು ಲ£ ,ೆ67ೕಕಗಳನು� :0ಯಲು ಕಷK.ಾಗಬಹುದು 
ಎಂದು, ಮ*ಾ+ಾರತDಂದ ಅಮೂಲF.ಾದ ಎರಡು ರಸವನು� .ೇದ.ಾFಸರು ನಮ\ ಮುಂD%I�ಾ4(ೆ. ಅ�ೇ 
ಭಗವDEೕ9ೆ ಮತು8 �ಷು�ಸಹಸ�	ಾಮ. 
.ೇದಗ0�ೆ ಕ2ಷ3 ೩ ಅಥ�ಗ0.ೆ. ಮ*ಾ+ಾರತ ,ೆ67ೕಕಗ0�ೆ ಕ2ಷ3 ೧೦ ಅಥ�ಗ0.ೆ. ಅ�ೇ %ೕ: �ಷು� 
ಸಹಸ�	ಾಮದ ಪ�:ೕ 	ಾಮ;ೆ< ಕ2ಷ3 ನೂರು ಅಥ�ಗ0.ೆ. ಈ ;ಾರಣ;ಾ<?@ೕ Aಾ�Bೕನರು ಭಗವDEೕ9ೆ ಮತು8 
�ಷು�ಸಹಸ�	ಾಮವನು� ಅತFಮೂಲF ಗ�ಂಥ.ಾ? ಪ%ಗHI�ಾ4(ೆ. .ೇದಗಳ Mಾರ.ಾದ ಬ�ಹ:ೕಸಹಸ�ದZ7 
ಒಂದು Mಾ�ರ ಮಂತ�ಗ0.ೆ *ಾಗೂ ಆ ಒಂದು Mಾ�ರ ಮಂತ�ಗಳZ7 ೭೨,೦೦೦ ಅ£ರಗ0.ೆ. ಈ ಒಂದು 
Mಾ�ರ ಮಂತ�ಗಳ Mಾರವನು� ಒಂದು Mಾ�ರ 	ಾಮಗಳ ರೂಪದZ7 .ೇದ.ಾFಸರು ನಮ�ೆ ಕರುHI�ಾ4(ೆ. 
ಮನುಷFನ ಆಯಸು« ನೂರು ವಷ�. ಈ ನೂರು ವಷ�ಗಳZ7 ೩೬ Mಾ�ರ ಹಗಲು ಮತು8 ೩೬ Mಾ�ರ (ಾ:�ಗ0.ೆ. 
ಮನುಷFನ �ೇಹ ೭೨ Mಾ�ರ 	ಾ`ಗ0ಂ�ಾ?�ೆ. ಈ 	ಾ`ಗಳZ7 ೩೬ Mಾ�ರ 	ಾ`ಗಳU �ೇಹದ ಎಡ 
+ಾಗದಲೂ7 ಮತು8 ೩೬ Mಾ�ರ 	ಾ`ಗಳU �ೇಹದ ಬಲ+ಾಗಲೂ7 ಇರುತ8.ೆ. ಈ 	ಾ`ಗಳZ7 ರಕ8 ಸಂ�ಾರ 
ಸ%Sಾ? ಆದ(ೆ ಮನುಷF2�ೆ SಾವY�ೇ (ೋಗ ಬರQಾರದು. ಇ�ೇ ;ಾರಣ;ಾ<? �ಾಯ:³ ಜಪವನು� 
Mಾ_ಾನF.ಾ? ಒಂದು Mಾ�ರದಂ9ೆ Dನ;ೆ< ಮೂರು �ಾ% _ಾಡು9ೆ8ೕ.ೆ. ಏ;ೆಂದ(ೆ �ಾಯ:³ಯZ7 ೨೪ 
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ಬನ�ಂ�ೆ �ೋ�ಂ�ಾ�ಾಯ�ರ ಪ�ವಚನ ಆ#ಾ$ತ  Page 6 

ಅ£ರಗ0.ೆ. ಒ�\�ೆ ಒಂದು Mಾ�ರ ಜಪ ಅಂದ(ೆ ೨೪ Mಾ�ರ ಅ£ರ, Dನ;ೆ< ಮೂರು �ಾ% ಅಂದ(ೆ ೭೨ 
Mಾ�ರ ಅ£ರ. ಇದV<ಂತ *ೆಚು� �ಾ% Aಾ(ಾಯಣ _ಾ`ದ(ೆ ಹುಚು� �`ಯುವ MಾಧF9ೆ ಇ�ೆ ! 
�ಷು�ಸಹಸ�	ಾಮವನು� ಪRಸುವYದ%ಂದ 	ಾವY ಬ�ಹ:ೕಸಹಸ�ದ ಎಪ�9ೆ8ರಡು Mಾ�ರ ಅ£ರಗಳನು� 
ಜzIದಂ9ಾಗುತ8�ೆ. ಇದ%ಂದ ನಮ\ ೭೨ Mಾ�ರ 	ಾ`ಗಳZ7 ಪ[ಣ�ಪ�_ಾಣದ ರಕ8 ಸಂ�ಾರ.ಾಗುತ8�ೆ. 
ಆದ4%ಂದ �ಷು�ಸಹಸ�	ಾಮ ಭವ(ೋಗ ಪ%*ಾರಕ. ಆದ(ೆ ಅಥ� :0ದು ಹೃದಯತುಂº ಭV8Wಂದ 
Aಾ(ಾಯಣ _ಾಡುವYದು ಮುಖF. 
ಇಂತಹ ಅಮೂಲF.ಾದ ಭಗವಂತನ 	ಾಮವನು� Sಾರು Sಾ.ಾಗ *ೇ�ೆ ಪRಸಬಹುದು ? 
�ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮ .ೇದ.ಾFಸರು ಮನುಷF2�ೆ ;ೊಟK ಅಮೂಲF ;ಾH;ೆ. ಇದನು� ಗಂಡು-*ೆಣು�, �ಾ:-ಮತದ 
+ೇದ�ಲ7�ೆ ಎಲ7ರೂ ಎQಾ7 ;ಾಲದಲೂ7 ಪRಸಬಹುದು. �ೆ0�ೆE Mಾ�ನದ yದಲು, Mಾ�ನದ ನಂತರ, ಸಂ�ೆ, (ಾ:� 
Sಾ.ಾಗ �ೇ;ಾದರೂ ಪRಸಬಹುದು. ಅಲ�Aಾ�ಣ-ಮ*ಾAಾ�ಣವನು� ಸ�ಷK.ಾ?, �ೌರವಪ[ವ�ಕ.ಾ?, 
ನಂº;ೆWಂದ, ಪ%ಶುದ§ ಮನI«2ಂದ ಪRಸುವYದು ಅತFಗತF. �ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮದZ7 ನಮ�ೆ :0ಯ�ೇ 
ಆಗುವ ಉ�ಾ¼ರ �ೋಷ;ೆ< £� ಇ�ೆ. ಸವ�ಶಬ4 .ಾಚF	ಾದ ಭಗವಂತ 	ಾವY :0ಯ�ೇ _ಾ`ದ ತಪ�ನು� 
£�ಸು9ಾ8	ೆ. 
ಬ2�...ಇಂತಹ ಅಮೂಲF ಕೃ:ಯ ಅಥ� �,ೆ7ೕಷ~ೆಯನು� MಾಧF.ಾದಷುK ಮ¹K�ೆ 9ೆ(ೆದು 	ೋXೋಣ. 

*******
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ಪ[ವ� zೕR;ಾ 
¤�ೕ ಗುರು+ೊFೕ ನಮಃ । ಹ%ಃ ಓಂ । 

 
.ೈಶಂAಾಯನ ಉ.ಾಚ 

ಶು�9ಾ± ಧ_ಾ�ನ,ೇNೇಣ Aಾವ	ಾ2 ಚ ಸವ�ಶಃ | 
ಯುª�3ರಃ ,ಾನ8ನವಂ ಪYನ(ೇ.ಾಭF+ಾFಷತ || ೧ || 

 
ಯುª�3ರ ಉ.ಾಚ 

V�ೕಕಂ �ೈವತಂ Qೋ;ೇ Vಂ .ಾsAೆFೕಕಂ ಪ(ಾಯಣ{  | 
ಸು8ವನ8ಃ ಕಂ ಕಮಚ�ಂನ8ಃ Aಾ�ಪY�ಯು_ಾ�ನ.ಾಃ ಶುಭ{ || ೨ || 
 
;ೋ ಧಮ�ಃ ಸವ�ಧ_ಾ�~ಾಂ ಭವತಃ ಪರyೕ ಮತಃ | 
Vಂ ಜಪನು\ಚF9ೇ ಜನು8ಜ�ನ\ಸಂMಾರಬನ§	ಾ¾ || ೩ || 

 
¨ೕಷ\ ಉ.ಾಚ 

ಜಗತ¿ಭುಂ �ೇವ�ೇವ{ ಅನನ8ಂ ಪYರುNೋತ8ಮ{ | 
ಸು8ವ	ಾ�ಮಸಹMೆ�ೕಣ ಪYರುಷಃ ಸತ9ೋ:¬ತಃ || ೪ || 
 
ತ�ೕವ �ಾಚ�ಯ2�ತFಂ ಭ;ಾÀ ಪYರುಷಮವFಯ{ | 
$ಾFಯÁ ಸು8ವನ�ಮಸFಂಶ� ಯಜ_ಾನಸ8�ೕವ ಚ || ೫ || 

 
ಅ	ಾD 2ಧನಂ �ಷು�ಂ ಸವ�Qೋಕಮ*ೇಶ±ರ{ | 
Qೋ;ಾಧF£ಂ ಸು8ವ2�ತFಂ ಸವ�ದುಃ°ಾ:�ೋ ಭ.ೇ¾ || ೬ || 
 
ಬ�ಹ\ಣFಂ ಸವ�ಧಮ�¶ಂ Qೋ;ಾ	ಾಂ Vೕ:�ವಧ�ನ{ | 
Qೋಕ	ಾಥಂ ಮಹದೂ�ತಂ ಸವ�ಭೂತಭ²ೕಧ�ವ{ || ೭ || 

 
 

ಏಷ �ೕ ಸವ�ಧ_ಾ�~ಾಂ ಧyೕ�sªಕತyೕ ಮತಃ 
ಯದ�;ಾÀ ಪYಣÂ%ೕ;ಾ£ಂ ಸ8.ೈರ�ೇ�ನ�ರಃ ಸ�ಾ || ೮ || 
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ಪರಮಂ �ೕ ಮಹ9ೆ8ೕಜಃ ಪರಮಂ �ೕ ಮಹತ8ಪಃ | 
ಪರಮಂ �ೕ ಮಹದ^Ãಹ\ ಪರಮಂ ಯಃ ಪ(ಾಯಣ{ || ೯ || 
 
ಪ�9ಾ�~ಾಂ ಪ�ತ�ಂ �ೕ ಮಙEQಾ	ಾಂ ಚ ಮಙEಲ{ | 
�ೈವತಂ �ೇವ9ಾ	ಾಂ ಚ ಭೂ9ಾ	ಾಂ �ೕsವFಯಃ z9ಾ || ೧೦ || 
 
ಯತಃ ಸ.ಾ�H ಭೂ9ಾ2 ಭವ	ಾÀDಯು�ಾಗ�ೕ  | 
ಯI\ಂಶ� ಪ�ಳಯಂ Sಾ28 ಪYನ(ೇವ ಯುಗ£@ೕ || ೧೧ || 
 
ತಸF Qೋಕಪ�$ಾನಸF ಜಗ	ಾ�ಥಸF ಭೂಪ9ೇ | 
�Nೊ�ೕ	ಾ�ಮಸಹಸ�ಂ �ೕ ಶೃಣು AಾಪಭSಾಪಹ{ || ೧೨ || 
 
Sಾ2 	ಾ_ಾ2 �ೌ~ಾ2 �°ಾF9ಾ2 ಮ*ಾತ\ನಃ | 
ಋ�¨ಃ ಪ%?ೕ9ಾ2 9ಾ2 ವ�ಾÅ� ಭೂತ@ೕ || ೧೩ || 
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�ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮMೊ8ೕತ�{ 
ಓಂ �ಶ±ಂ �ಷು�ವ�ಷಟಾ<(ೋ ಭೂತಭವFಭವತ¿ಭುಃ | 
ಭೂತಕೃದೂ�ತಭೃ�ಾ�²ೕ  ಭೂ9ಾ9ಾ\ ಭೂತ+ಾವನಃ || ೧೪ || 
 
ಪ[9ಾ9ಾ\ ಪರ_ಾ9ಾ\ ಚ ಮು;ಾ8	ಾಂ ಪರ_ಾ ಗ:ಃ | 
ಅವFಯಃ ಪYರುಷಃ Mಾ�ೕ  �ೇತ� ೋS£ರ ಏವ ಚ || ೧೫ || 
 
�ೕ�ೋ �ೕಗ��ಾಂ 	ೇ9ಾ ಪ�$ಾನಪYರುNೇಶ±ರಃ | 
	ಾರIಂಹವಪYಃ ¤�ೕ_ಾÁ ;ೇಶವಃ ಪYರುNೋತ8ಮಃ || ೧೬ || 
 
ಸವ�ಃ ಶವ�ಃ ¤ವಃ Mಾ¬ಣುಃ ಭೂ9ಾD2�ªರವFಯಃ | 
ಸಮ�²ೕ +ಾವ	ೋ ಭ9ಾ� ಪ�ಭವಃ ಪ�ಭು%ೕಶ±ರಃ ||೧೭ || 
 
ಸ±ಯಮೂ�ಃ ಶಮು�(ಾDತFಃ ಪYಷ<(ಾ�ೋ ಮ*ಾಸ±ನಃ | 
ಅ	ಾD2ಧ	ೋ $ಾ9ಾ �$ಾ9ಾ $ಾತುರುತ8ಮಃ || ೧೮ || 
 
ಅಪ��ೕ�ೕ ಹೃ�ೕ;ೇಶಃ ಪದ\	ಾ+ೋsಮರಪ�ಭುಃ | 
�ಶ±ಕ_ಾ� ಮನುಸ8ÇNಾK  ಸ¬�ಷ3 ಸ¬�(ೋ ಧು�ವಃ || ೧೯ || 
 
ಅ�ಾ�ಹFಃ ,ಾಶ±ತಃ ಕೃNೊ�ೕ Qೋ�9ಾ£ಃ ಪ�ತದ�ನಃ | 
ಪ�ಭೂತI³ಕಕು�ಾ§ಮ ಪ�ತ�ಂ ಮಙEಲಂ  ಪರ{ || ೨೦ || 
 
ಈ,ಾನಃ Aಾ�ಣದಃ Aಾ�~ೋ �ೆFೕಷ3ಃ ,ೆ�ೕಷ3ಃ ಪ��ಾಪ:ಃ | 
�ರಣFಗ+ೋ� ಭೂಗ+ೋ� _ಾಧ²ೕ ಮಧುಸೂದನಃ || ೨೧ || 
 
ಈಶ±(ೋ �ಕ��ೕ ಧ2±ೕ �ೕ$ಾ�ೕ �ಕ�ಮಃ ಕ�ಮಃ | 
ಅನುತ8yೕ ದು(ಾಧಷ�ಃ ಕೃತ¶ಃ ಕೃ:(ಾತ\.ಾÁ || ೨೨ || 
 
ಸು(ೇಶಃ ಶರಣಂ ಶಮ� �ಶ±(ೇ9ಾಃ ಪ��ಾಭವಃ | 
ಅಹಃ ಸಂವತ«(ೋ .ಾFಲಃ ಪ�ತFಯಸ«ವ�ದಶ�ನಃ ||೨೩ || 
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ಅಜಃ ಸ.ೇ�ಶ±ರಃ Iದ§ಃ ID§ಃ ಸ.ಾ�DರಚುFತಃ | 
ವೃNಾಕzರ�ೕSಾ9ಾ\ ಸವ��ೕಗ�2ಸ«Èತಃ ||೨೪ || 
 
ವಸುವ�ಸುಮ	ಾಃ ಸತFಃ ಸ_ಾ9ಾ\ ಸ�\ತಃ ಸಮಃ | 
ಅyೕಘಃ ಪYಣÂ%ೕ;ಾ�ೋ ವೃಷಕ_ಾ� ವೃNಾಕೃ:ಃ || ೨೫ || 
 
ರು�ೊ�ೕ ಬಹು¤(ಾ ಬಭು�ಃ �ಶ±�ೕ2ಃ ಶುBಶ�.ಾಃ | 
ಅಮೃತಃ ,ಾಶ±ತಃ Mಾ¬ಣುವ�(ಾ(ೋ*ೋ ಮ*ಾತAಾಃ || ೨೬ || 
 
ಸವ�ಗಃ ಸವ���ಾ�ನುಃ �ಷ±;ೆ«ೕ	ೋ ಜ	ಾದ�ನಃ | 
.ೇ�ೋ .ೇದ�ದವFÊË6Eೕ .ೇ�ಾÊË6Eೕ  .ೇದ�¾ ಕ�ಃ || ೨೭ || 
 
Qೋ;ಾಧF£ಃ ಸು(ಾಧF�ೋ ಧ_ಾ�ಧF£ಃ ಕೃ9ಾಕೃತಃ | 
ಚತು(ಾ9ಾ\ ಚತುವ[F�ಹಃ ಚತುದ�ಂಷÌಶ�ತುಭು�ಜಃ || ೨೮ || 
 
+ಾ��ಷು�+ೋ�ಜನಂ +ೋ;ಾ8 ಸ�ಷು�ಜ�ಗ�ಾDಜಃ | 
ಅನÍೂೕ �ಜ�ೕ �ೇ9ಾ �ಶ±�ೕ2ಃ ಪYನವ�ಸುಃ || ೨೯ || 
 
ಉAೇ	ೊ4Ãೕ .ಾಮನಃ Aಾ�ಂಶುರyೕಘಃ ಶುBರೂ��ತಃ | 
ಅ:ೕನ4Ãಃ ಸಙEÃಹಃ ಸ�ೋ� ಧೃ9ಾ9ಾ\ 2ಯyೕ ಯಮಃ || ೩೦ || 
 
.ೇ�ೊFೕ .ೈದFಃ ಸ�ಾ�ೕ?ೕ �ೕರ*ಾ _ಾಧ²ೕ ಮಧುಃ | 
ಅ:ೕ24Ã�ೕ  ಮ*ಾ_ಾ�ೕ ಮ*ೋ9ಾ«*ೋ ಮ*ಾಬಲಃ ||೩೧ || 
 
ಮ*ಾಬುD§ಮ�*ಾ�ೕ�ೕ� ಮ*ಾಶV8ಮ�*ಾದುF:ಃ | 
ಅ2�ೇ�ಶFವಪYಃ ¤�ೕ_ಾÁ ಅ�ೕSಾ9ಾ\ ಮ*ಾD�ಧೃÎ || ೩೨ || 
 
ಮ*ೇNಾ±Mೋ ಮ�ೕಭ9ಾ� ¤�ೕ2.ಾಸಃ ಸ9ಾಂ ಗ:ಃ | 
ಅ2ರುದ§ಃ ಸು(ಾನ	ೊ4ೕ �ೋ�	ೊ4ೕ  �ೋ��ಾಮ�:ಃ|| ೩೩ || 
 
ಮ%ೕBದ�ಮ	ೋ ಹಂಸಃ ಸುಪ~ೋ� ಭುಜ�ೋತ8ಮಃ | 
�ರಣF	ಾಭಃ ಸುತAಾಃ ಪದ\	ಾಭಃ ಪ��ಾಪ:ಃ || ೩೪ || 
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ಅಮೃತುFಃ ಸವ�ದೃÎ Iಂಹಃ ಸ	ಾ§9ಾ ಸ2§_ಾÁ  I¬ರಃ | 
ಅ�ೋ ದುಮ�ಷ�ಣಃ ,ಾMಾ8 �ಶು�9ಾ9ಾ\ ಸು(ಾ%*ಾ || ೩೫ || 
 
ಗುರುಗು�ರುತyೕ $ಾಮಃ ಸತFಃ ಸತFಪ(ಾಕ�ಮಃ | 
2�Nೋs 2�ಷಃ ಸ�?±ೕ .ಾಚಸ�:ರು�ಾರªೕಃ || ೩೬ || 
 
ಅಗ�Hೕ�ಾ��ಮHೕಃ ¤�ೕ_ಾÁ 	ಾF�ೕ 	ೇ9ಾ ಸ�ೕರಣಃ | 
ಸಹಸ�ಮೂ$ಾ� �,ಾ±9ಾ\ ಸಹMಾ�£ಃ ಸಹಸ�Aಾ¾ || ೩೭ || 
 
ಆವತ�	ೋ 2ವೃ9ಾ89ಾ\ ಸಂವೃತಃ ಸಮ¿ಮದ�ನಃ  | 
ಅಹಃ ಸಂವತ�;ೋ ವ��ಃ ಅ2Qೋ ಧರHೕಧರಃ ||೩೮ || 
 
ಸುಪ�Mಾದಃ ಪ�ಸ	ಾ�9ಾ\ �ಶ±ಧೃ?±ಶ±ಭು?±ಭುಃ | 
ಸತ<9ಾ� ಸತÏತಃ Mಾಧುಃ ಜಹು�	ಾ�(ಾಯ~ೋ ನರಃ || ೩೯ || 
 
 
ಅಸÊËÐÅೕ�ೕ sಪ��ೕSಾ9ಾ\ �¤ಷKಃ ¤ಷK ಕೃಚು¼Bಃ | 
I�ಾ§ಥ�ಃ Iದ§ ಸಙ<ಲ�ಃ ID§ದಃ ID§ Mಾಧನಃ || ೪೦ || 
 
ವೃNಾ�ೕ ವೃಷ+ೋ �ಷು�ಃ ವೃಷಪ.ಾ� ವೃNೋದರಃ | 
ವಧ�	ೋ ವಧ�_ಾನಶ� ��ಕ8ಃ ಶು�:Mಾಗರಃ ||೪೧ || 
 
ಸುಭು�ೋ ದುಧ�(ೋ .ಾ?Ñ ಮ*ೇ	ೊ4Ãೕ ವಸು�ೋ ವಸುಃ | 
	ೈಕರೂÒೕ ಬೃಹದೂ�ಪಃ ¤z�ಷKಃ ಪ�;ಾಶನಃ ||೪೨ || 
 
ಓಜMೆ8ೕ�ೋದುF:ಧರಃ ಪ�;ಾ,ಾ9ಾ\ ಪ�9ಾಪನಃ | 
ಋದ§ಃ ಸ�NಾK£(ೋ ಮನ³ಃ ಶ�	ಾ4Ãಂಶು+ಾ�ಸ<ರದುF:ಃ || ೪೩ || 
 
ಅಮೃ9ಾಂಶ6ದ�²ೕ +ಾನುಃ ಶಶºನು4ಃ  ಸು(ೇಶ±ರಃ | 
ಔಷಧಂ ಜಗತಃ Mೇತುಃ ಸತFಧಮ�ಪ(ಾಕ�ಮಃ || ೪೪ || 
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ಭೂತಭವFಭವ	ಾ�ಥಃ ಪವನಃ Aಾವ	ೋsನಲಃ | 
;ಾಮ*ಾ ;ಾಮಕೃ¾ ;ಾನ8ಃ ;ಾಮಃ ;ಾಮಪ�ದಃ ಪ�ಭುಃ || ೪೫ || 
 
ಯು�ಾDಕೃದುF�ಾವ9ೋ� 	ೈಕ_ಾ�ೕ ಮ*ಾಶನಃ | 
ಅದೃ,ೆ6Fೕ ವFಕ8ರೂಪಶ� ಸಹಸ��ದನನ8�¾ || ೪೬ || 
 
ಇNೊKೕ s�¤ಷKಃ ¤NೆKೕಷKಃ ¤ಖHÂೕ  ನಹುNೋ ವೃಷಃ | 
;ೊ�ೕಧ*ಾ ;ೊ�ೕಧಕೃತ<9ಾ� �ಶ±�ಾಹುಮ��ೕಧರಃ || ೪೭ || 
 
ಅಚುFತಃ ಪ��ತಃ Aಾ�ಣಃ Aಾ�ಣ�ೋ .ಾಸ.ಾನುಜಃ | 
ಅAಾಂ 2ªರªNಾ3ನ{ ಅಪ�ಮತ8ಃ ಪ�:�3ತಃ || ೪೮ || 
 
ಸ<ನ4ಃ ಸ<ನ4ಧ(ೋ ಧು�ೕ� ವರ�ೋ .ಾಯು.ಾಹನಃ | 
.ಾಸು�ೇ²ೕ ಬೃಹ�ಾ�ನುಃ ಆD�ೇವಃ ಪYರನ§ರಃ  || ೪೯ || 
 
ಅ,ೆ6ೕಕMಾ8ರಣMಾ8ರಃ ಶ6ರಃ ,ೌ%ಜ�	ೇಶ±ರಃ | 
ಅನುಕೂಲಃ ಶ9ಾವತ�ಃ ಪDÑ ಪದ\2+ೇ£ಣಃ || ೫೦ || 
 
ಪದ\	ಾ+ೋs ರ�	ಾ4£ಃ  ಪದ\ಗಭ�ಃ ಶ%ೕರಭೃ¾ | 
ಮಹD§�ರೃ�ೊ§ೕ ವೃ�ಾ§9ಾ\ ಮ*ಾ�ೋ ಗರುಡಧ�ಜಃ || ೫೧ || 
 
ಅತುಲಃ ಶರ+ೋ ¨ೕಮಃ ಸಮಯ ೋ ಹ�ಹ�%ಃ | 
ಸವ�ಲ£ಣಲ£~ೊFೕ ಲ�Ôೕ.ಾÁ ಸ�:ಞÖಯಃ  || ೫೨ || 
 
�£(ೋ (ೋ�9ೋ _ಾ�ೋ� *ೇತು�ಾ�yೕದರಸ«ಹಃ | 
ಮ�ೕಧ(ೋ ಮ*ಾ+ಾ�ೋ .ೇಗ.ಾನ�9ಾಶನಃ || ೫೩ || 
 
ಉದ�ವಃ, �ೋಭ~ೋ �ೇವಃ ¤�ೕಗಭ�ಃ ಪರ�ೕಶ±ರಃ | 
ಕರಣಂ ;ಾರಣಂ ಕ9ಾ� �ಕ9ಾ� ಗಹ	ೋ ಗುಹಃ || ೫೪ || 
 
ವFವMಾ�ೕ ವFವMಾ¬ನಃ ಸಂMಾ¬ನಃ Mಾ¬ನ�ೋ ಧು�ವಃ | 
ಪರD§�ಃ ಪರಮಸ�ಷKಸು8ಷKಃ ಪYಷKಃ ಶು+ೇ£ಣಃ || ೫೫ || 
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(ಾyೕ �(ಾyೕ �ರ�ೋ _ಾ�ೋ� 	ೇ�ೕ ನ�ೕsನಯಃ | 
�ೕರಃ ಶV8ಮ9ಾಂ ,ೆ�ೕNೊ3ೕ ಧyೕ� ಧಮ��ದುತ8ಮಃ || ೫೬ || 
 
.ೈಕುಣ3ಃ  ಪYರುಷಃ Aಾ�ಣಃ Aಾ�ಣದಃ ಪ�ಣವಃ ಪೃಥುಃ | 
�ರಣFಗಭ�ಃ ಶತು�Íೂ�ೕ .ಾFÒ8ೕ .ಾಯುರ$ೋ£ಜಃ || ೫೭ || 
 
ಋತುಃ ಸುದಶ�ನಃ ;ಾಲಃ ಪರ�ೕ�3ೕ ಪ%ಗ�ಹಃ | 
ಉಗ�ಃ ಸಂವತ«(ೋ ದ�ೋ �,ಾ�yೕ �ಶ±ದ�ಣಃ || ೫೮ || 
 
�Mಾ8ರಃ Mಾ¬ವರಃ Mಾ¬ಣುಃ ಪ�_ಾಣಂ ºೕಜಮವFಯ{ | 
ಅ×ೋ�sನ×ೋ� ಮ*ಾ;ೋ,ೆ6ೕ ಮ*ಾ+ೋ�ೋ ಮ*ಾಧನಃ|| ೫೯ || 
 
ಅ2��ಣ�ಃ ಸ¬�Nೊ3ೕsಭೂಃ ಧಮ�ಯೂÒೕ ಮ*ಾಮಖಃ | 
ನ£ತ�	ೇ�ನ�£:�ೕ £ಮಃ, �ಾಮಃ ಸ�ೕಹನಃ || ೬೦ || 
 
ಯ¶ ಇ�ೊFೕ ಮ*ೇಜFಶ� ಕ�ತುಃ ಸತ�ಂ ಸ9ಾಂ ಗ:ಃ | 
ಸವ�ದ¤ೕ� �ಮು;ಾ89ಾ\ ಸವ� ೋ  ಾನಮುತ8ಮ{ || ೬೧ || 
 
ಸುವ�ತಃ ಸುಮುಖಃ ಸೂ£Ôಃ ಸುÍೂೕಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಹೃ¾ | 
ಮ	ೋಹ(ೋ �ತ;ೊ�ೕ$ೋ �ೕರ�ಾಹು���ಾರಣಃ || ೬೨ || 
 
Mಾ±ಪನಸ«Çವ,ೆ6ೕ .ಾFzೕ 	ೈ;ಾ9ಾ\  	ೈಕಕಮ�ಕೃ¾ | 
ವತ«(ೋ ವತ«Qೋ ವ:«ೕ ರತ�ಗ+ೋ� ಧ	ೇಶ±ರಃ || ೬೩ || 
 
ಧಮ�ಗುಬ§ಮ�ಕೃದ§�ೕ� ಸದಸತØರಮ£ರ{ | 
ಅ� ಾ9ಾ ಸಹMಾ�ಂಶುಃ �$ಾ9ಾ ಕೃತಲ£ಣಃ || ೬೪ || 
 
ಗಭI8	ೇ�ಃ ಸತ8Çಸ¬ಃ Iಂ*ೋ ಭೂತಮ*ೇಶ±ರಃ | 
ಆD�ೇ²ೕ ಮ*ಾ�ೇ²ೕ �ೇ.ೇ,ೆ6ೕ �ೇವಭೃದುEರುಃ || ೬೫ || 
 
ಉತ8(ೋ �ೋಪ:�ೋ�Aಾ8   ಾನಗಮFಃ ಪY(ಾತನಃ | 
ಶ%ೕರಭೂತಭೃ�ೊ�ೕ;ಾ8 ಕzೕ	ೊ4Ãೕ ಭೂ%ದ�ಣಃ || ೬೬ || 
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MೋಮÒೕsಮೃತಪಃ Mೋಮಃ ಪYರು�¾ ಪYರುಸತ8ಮಃ | 
�ನ�ೕ ಜಯಃ ಸತF ಸ	ೊ§ೕ  �ಾ,ಾಹ�Mಾ«ತ±9ಾಂ ಪ:ಃ ||೬೭ || 
 
�ೕ²ೕ �ನW9ಾMಾ�ೕ ಮುಕು	ೊ4ೕ s�ತ�ಕ�ಮಃ | 
ಅy�ೕ2ªರನ	ಾ89ಾ\ ಮ*ೋದª ಶ�ೕsನ8ಕಃ  || ೬೮ || 
 
ಅ�ೋ ಮ*ಾಹ�ಃ Mಾ±+ಾ²Fೕ �9ಾ�ತ�ಃ ಪ�yೕದನಃ | 
ಆನ	ೊ4ೕ ನನ4	ೋ ನನ4ಃ ಸತFಧ_ಾ� :��ಕ�ಮಃ || ೬೯ || 
 
ಮಹ��ಃ ಕzQಾ�ಾಯ�ಃ ಕೃತ ೋ �ೕD2ೕಪ:ಃ | 
:�ಪದI³ದ,ಾಧF�ೋ ಮ*ಾಶೃಙEಃ ಕೃ9ಾನ8ಕೃ¾ || ೭೦ || 
 
ಮ*ಾವ(ಾ*ೋ �ೋ�ನ4ಃ ಸುNೇಣಃ ಕನ;ಾಙEDೕ | 
ಗು*ೊFೕ ಗ¨ೕ(ೋ ಗಹ	ೋ ಗುಪ8ಶ�ಕ�ಗ�ಾಧರಃ ||೭೧ || 
 
.ೇ$ಾಃ Mಾ±ÊË6Eೕ s�ತಃ ಕೃNೊ�ೕ ದೃಢಃ ಸಙ<ಷ�~ೋ sಚುFತಃ | 
ವರು~ೋ .ಾರು~ೋ ವೃ£ಃ ಪYಷ<(ಾ�ೋ ಮ*ಾಮ	ಾಃ || ೭೨ || 
 
ಭಗ.ಾÁ ಭಗ*ಾs ನ24ೕ  ವನ_ಾZೕ ಹQಾಯುಧಃ | 
ಆD9ೊFೕ �ೊFೕ:(ಾDತFಃ ಸ�ಷು�ಗ�:ಸತ8ಮಃ || ೭೩ || 
 
ಸುಧ	ಾ± ಖಣÂ ಪರಶುಃ �ಾರು~ೋ ದ��ಣಪ�ದಃ | 
Dವಸ�ÈÎ ಸವ�ದೃ�ಾ±ÅMೋ .ಾಚಸ�:ರ�ೕ2ಜಃ || ೭೪ || 
 
:�Mಾ_ಾ Mಾಮಗಃ Mಾಮ 2.ಾ�ಣಂ +ೇಷಜಂ ¨ಷÎ | 
ಸಂ	ಾFಸಕೃಚ¼ಮ ,ಾ	ೊ8ೕ 2Nಾ3 ,ಾ28ಃ ಪ(ಾಯಣ{ || ೭೫ || 
 
ಶು+ಾಙEಃ ,ಾ28ದಃ ಸ�NಾK ಕುಮುದಃ ಕುವQೇಶಯಃ | 
�ೋ�9ೋ �ೋಪ:�ೋ�Aಾ8 ವೃಷ+ಾ�ೋ ವೃಷz�ಯಃ || ೭೬ || 
 
ಅ2ವ:ೕ� 2ವೃ9ಾ89ಾ\ ಸÊËØೕAಾ8  �ೇಮಕೃB¼ವಃ | 
¤�ೕವತ«ವ�ಾಃ ¤�ೕ.ಾಸಃ ¤�ೕಪ:ಃ ¤�ೕಮ9ಾಂ ವರಃ || ೭೭ || 
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¤�ೕದಃ ¤�ೕಶಃ ¤�ೕ2.ಾಸಃ ¤�ೕ2ªಃ ¤�ೕ�+ಾವನಃ | 
¤�ೕಧರಃ ¤�ೕಕರಃ ,ೆ�ೕಯಃ ¤�ೕ_ಾÁ Qೋಕತ�Sಾಶ�ಯಃ || ೭೮ || 
 
ಸ±£ಃ ಸ±ಙEಃ ಶ9ಾನ	ೊ4ೕ ನ24�ೊFೕ�:ಗ�~ೇಶ±ರಃ | 
��9ಾ9ಾ\ �$ೇSಾ9ಾ\ ಸ:<ೕ:�¤¼ನ�ಸಂಶಯಃ || ೭೯ || 
 
ಉDೕಣ�ಃ ಸವ�ತಶ�ಕುÚಃ ಅ2ೕಶಃ ,ಾಶ±ತI¬ರಃ | 
ಭೂಶ�ೕ ಭೂಷ~ೋ ಭೂ:��,ೆ6ೕಕಃ ,ೆ6ೕಕ	ಾಶನಃ || ೮೦ || 
 
ಅB�Nಾ\ನB�ತಃ ಕುy�ೕ �ಶು�ಾ§9ಾ\ �,ೆ6ೕಧನಃ | 
ಅ2ರು�ೊ§ೕಪ�:ರಥಃ ಪ�ದುFy�ೕ�ತ�ಕ�ಮಃ || ೮೧ || 
 
;ಾಲ	ೇ�2*ಾ �ೕರಃ ,ೌ%ಃ ಶ6ರಜ	ೇಶ±ರಃ | 
:�Qೋ;ಾ9ಾ\ :�Qೋ;ೇಶಃ ;ೇಶವಃ ;ೇ¤*ಾ ಹ%ಃ || ೮೨ || 
 
;ಾಮ�ೇವಃ ;ಾಮAಾಲಃ ;ಾ�ೕ ;ಾನ8ಃ ಕೃ9ಾಗಮಃ | 
ಅ2�ೇ�ಶFವಪY��ಷು�ಃ  �ೕ(ೋsನ	ೊ8ೕ  ಧನಞÖಯಃ  || ೮೩ || 
 
ಬ�ಹ\~ೊFೕ ಬ�ಹ\ಕೃದ^Ã*ಾ\ ಬ�ಹ\ ಬ�ಹ\�ವಧ�ನಃ | 
ಬ�ಹ\��ಾ^Ãಹ\~ೋ ಬ��Ñ ಬ�ಹ\ ೋ �ಾ�ಹ\ಣz�ಯಃ || ೮೪ || 
 
ಮ*ಾಕ�yೕ ಮ*ಾಕ_ಾ� ಮ*ಾ9ೇ�ಾ ಮ*ೋರಗಃ | 
ಮ*ಾಕ�ತುಮ�*ಾಯ�ಾ± ಮ*ಾಯ ೋ ಮ*ಾಹ�ಃ || ೮೫ || 
 
ಸ8ವFಃ ಸ8ವz�ಯಃ Mೊ8ೕತ�ಂ ಸು8:ಃ Mೊ8ೕ9ಾ ರಣz�ಯಃ | 
ಪ[ಣ�ಃ ಪ[ರW9ಾ ಪYಣFಃ ಪYಣFVೕ:�ರ	ಾಮಯಃ || ೮೬ || 
 
ಮ	ೋಜವI8ೕಥ�ಕ(ೋ ವಸು(ೇ9ಾ ವಸುಪ�ದಃ | 
ವಸುಪ��ೋ .ಾಸು�ೇ²ೕ ವಸುವ�ಸುಮ	ಾ ಹ�ಃ || ೮೭ || 
 
ಸದE:ಃ ಸತÏ:ಃ ಸ9ಾ8 ಸದೂ�:ಃ ಸತ�(ಾಯಣಃ | 
ಶ6ರMೇ	ೋ ಯದು,ೆ�ೕಷ3ಃ ಸ2�.ಾಸಃ ಸುSಾಮುನಃ || ೮೮ || 
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ಭೂ9ಾ.ಾMೋ .ಾಸು�ೇವಃ ಸ.ಾ�ಸು2ಲ�ೕsನಲಃ | 
ದಪ�*ಾ ದಪ��ೋ ದೃÒ8ೕ ದುಧ�(ೋs×ಾsಪ(ಾ�ತಃ || ೮೯ || 
 
�ಶ±ಮೂ:�ಮ�*ಾಮೂ:�ಃ  Dೕಪ8ಮೂ:�ರಮೂ:�_ಾÁ | 
ಅ	ೇಕಮೂ:�ರವFಕ8ಃ ಶತಮೂ:�ಃ ಶ9ಾನನಃ || ೯೦ || 
 
ಏ;ೋ 	ೈಕಃ ಸವಃ ಕಃ Vಂ ಯತ8ತ�ದಮನುತ8ಮ{ | 
Qೋಕಬನು§Qೋ�ಕ	ಾ×ೋ _ಾಧ²ೕ ಭಕ8ವತ«ಲಃ || ೯೧ || 
 
ಸುವಣ�ವ~ೋ� *ೇ_ಾÊË6Eೕ ವ(ಾಙEಶ�ನ4	ಾಙEDೕ| 
�ೕರ*ಾ �ಷಮಃ ಶ6	ೊFೕ ಘÛ9ಾ¤ೕರಚಲಶ�ಲಃ || ೯೨ || 
 
ಅ_ಾ2ೕ _ಾನ�ೋ _ಾ	ೊFೕ QೋಕMಾ±�ೕ :�Qೋಕಧೃ¾ | 
ಸು�ೕ$ಾ �ೕಧ�ೋ ಧನFಃ ಸತF�ೕ$ಾ ಧ(ಾಧರಃ || ೯೩ || 
 
9ೇ�ೋವೃNೋ ದುF:ಧರಃ ಸವ�ಶಸ³ಭೃ9ಾಂ ವರಃ | 
ಪ�ಗ�*ೋ 2ಗ�*ೋ ವF�ೊ�ೕ 	ೈಕಶೃÊË6Eೕ ಗ�ಾಗ�ಜಃ || ೯೪ || 
 
ಚತುಮೂ�:�ಶ�ತು�ಾ�ಹುಃ ಚತುವ[F�ಹಶ�ತುಗ�:ಃ | 
ಚತು(ಾ9ಾ\ ಚತು+ಾ�ವಃ ಚತು.ೇ�ದ��ೇಕAಾ¾ || ೯೫ || 
 
ಸ_ಾವ9ೋ�s2ವೃ9ಾ89ಾ\ ದುಜ��ೕ ದುರ:ಕ�ಮಃ | 
ದುಲ�+ೋ ದುಗ�yೕ ದು�ೋ� ದು(ಾ.ಾMೋ ದು(ಾ%*ಾ ||೯೬ || 
 
ಶು+ಾÊË6Eೕ QೋಕMಾರಙEಃ ಸುತನು8ಃ ತನು8ವಧ�ನಃ | 
ಇನ4Ãಕ_ಾ� ಮ*ಾಕ_ಾ� ಕೃತಕ_ಾ� ಕೃ9ಾಗಮಃ || ೯೭ || 
 
ಉದ�ವಃ ಸುನ4ರಃ ಸು	ೊ4ೕ ರತ�	ಾಭಃ ಸುQೋಚನಃ | 
ಅ;ೋ� .ಾಜಸನಃ ಶೃÊ Eೀ ಜಯನ8ಃ ಸವ��ಜÖWೕ || ೯೮ || 
 
ಸುವಣ�ºನು4ರ�ೋಭFಃ ಸವ�.ಾ?ೕಶ±(ೇಶ±ರಃ | 
ಮ*ಾಹ��ೋ ಮ*ಾಗ9ೋ� ಮ*ಾಭೂ9ೋ ಮ*ಾ2ªಃ || ೯೯ || 
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ಕುಮುದಃ ಕುನ4ರಃ ಕುನ4ಃ ಪಜ�ನFಃ Aಾವ	ೋs2ಲಃ 
ಅಮೃ9ಾ,ೆ6ೕsಮೃತವಪYಃ ಸವ�¶ಃ ಸವ�9ೋಮುಖಃ || ೧೦೦ || 
 
ಸುಲಭಃ ಸುವ�ತಃ Iದ§ಃ ಶತು��ಚ¼ತು�9ಾಪನಃ | 
ನF�ೊ�ೕ$ೋ ದುಮ^(ೋsಶ±ತ¬ಃ,ಾ�ಣೂ(ಾನ§Ã2ಸೂದನಃ || ೧೦೧ || 
 
ಸಹMಾ�B�ಃ ಸಪ8�ಹ±ಃ ಸAೆÝ$ಾಃ ಸಪ8.ಾಹನಃ | 
ಅಮೂ:�ರನÍೂೕsB	ೊÀೕ ಭಯಕೃದ�ಯ	ಾಶನಃ || ೧೦೨ || 
 
ಅಣುಬೃ�ಹತÏಶಃ ಸೂ¬Qೋ ಗುಣಭೃ2�ಗು�~ೋ ಮ*ಾÁ | 
ಅಧೃತಸ«ÇಧೃತMಾ±ಸFಃ Aಾ�ಗ±ಂ,ೆ6ೕ ವಂಶವಧ�ನಃ || ೧೦೩ || 
 
+ಾರಭೃ¾ ಕ�9ೋ �ೕ?ೕ �ೕ?ೕಶಃ ಸವ�;ಾಮದಃ | 
ಆಶ�ಮಃ ಶ�ಮಣಃ, �ಾಮಃ ಸುಪ~ೋ� .ಾಯು.ಾಹನಃ || ೧೦೪ || 
 
ಧನುಧ�(ೋ ಧನು.ೇ��ೋ ದ~ೊÂೕ ದಮW9ಾ ದಮಃ | 
ಅಪ(ಾ�ತಸ«ವ�ಸ*ೋ 2ಯ	ಾ8 2ಯyೕ ಯಮಃ || ೧೦೫ || 
 
ಸತ8Ç.ಾÁ Mಾ:8Çಕಃ ಸತFಃ ಸತFಧಮ�ಪ(ಾಯಣಃ | 
ಅ¨Aಾ�ಯಃ z�Sಾ*ೋ�sಹ�ಃ z�ಯಕೃ¾ z�ೕ:ವಧ�ನಃ ||೧೦೬ || 
 
�*ಾಯಸಗ:�ೊFೕ�:ಃ ಸುರುBಹು�ತಭು?±ಭುಃ | 
ರ���(ೋಚನಃ ಸೂಯ�ಃ ಸ�9ಾ ರ�Qೋಚನಃ || ೧೦೭ || 
 
ಅನಂ9ೋ ಹುತಭು�ೊ�ೕ;ಾ8 ಸುಖ�ೋ 	ೈಕ�ೋsಗ�ಜಃ | 
ಅ2��ಣ�ಃ ಸ�ಾಮ�ೕ� Qೋ;ಾªNಾ3ನಮದು�ತಃ || ೧೦೮ || 
 
ಸ	ಾತ«	ಾತನತಮಃ ಕzಲಃ ಕzರಪFಯಃ | 
ಸ±I8ದಃ ಸ±I8ಕೃ¾ ಸ±I8 ಸ±I8ಭುÎ ಸ±I8ದ�ಣಃ || ೧೦೯ || 
 
ಅ(ೌದ�ಃ ಕುಣÂZೕ ಚV�ೕ �ಕ�ಮೂF��ತ,ಾಸನಃ | 
ಶ�ಾ4:ಗಃ ಶಬ4ಸಹಃ ¤¤ರಃ ಶವ�%ೕಕರಃ || ೧೧೦ || 
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ಅಕೂ�ರಃ AೇಶQೋ ದ�ೋ ದ�ಣಃ, £�~ಾಂ ವರಃ | 
�ದ±ತ8yೕ �ೕತಭಯಃ ಪYಣFಶ�ವಣVೕತ�ನಃ || ೧೧೧ || 
 
ಉ9ಾ8ರ~ೋ ದುಷÏ:*ಾ ಪY~ೊFೕ ದುಃಸ±ಪ�	ಾಶನಃ | 
�ೕರ*ಾ ರ£ಣಸ	ೊ8ೕ �ೕವನಃ ಪಯ�ವI¬ತಃ || ೧೧೨ || 
 
ಅನನ8ರೂÒೕsನನ8¤�ೕಃ �ತಮನುFಭ�Sಾಪಹಃ | 
ಚತುರ,ೆ6�ೕ ಗ¨ೕ(ಾ9ಾ\ �D,ೆ6ೕ .ಾFD,ೆ6ೕ Dಶಃ || ೧೧೩ || 
 
ಅ	ಾDಭೂ�ಭು�²ೕ ಲ�Ôೕಸು«�ೕ(ೋ ರುB(ಾಙEದಃ | 
ಜನ	ೋ ಜನಜ	ಾ\Dಃ ¨ೕyೕ ¨ೕಮಪ(ಾಕ�ಮಃ || ೧೧೪ || 
 
ಆ$ಾರ2ಲ�ೕ$ಾ9ಾ ಪYಷ�*ಾಸಃ ಪ��ಾಗರಃ | 
ಊಧ��ಗಸ«ತ�×ಾ�ಾರಃ Aಾ�ಣದಃ ಪ�ಣವಃ ಪಣಃ || ೧೧೫ || 
 
ಪ�_ಾಣಂ Aಾ�ಣ2ಲಯಃ Aಾ�ಣಭೃ¾ Aಾ�ಣ�ೕವನಃ | 
ತತ8Çಂ ತತ8Ç��ೇ;ಾ9ಾ\ ಜನ\ಮೃತುFಜ(ಾ:ಗಃ || ೧೧೬ || 
 
ಭೂಭು�ವಃಸ±ಸ8ರುMಾ8ರಃ ಸ�9ಾ ಪ�z9ಾಮಹಃ | 
ಯ ೋ ಯ¶ಪ:ಯ��ಾ± ಯ ಾÊË6Eೕ ಯ¶.ಾಹನಃ || ೧೧೭ || 
 
ಯ¶ಭೃದF¶ಕೃದFßೕ ಯ¶ಭುಗF¶Mಾಧನಃ | 
ಯ ಾಂತಕೃದF¶ಗುಹFಮನ�ಮ	ಾ�ದ ಏವ ಚ || ೧೧೮ || 
 
ಆತ\�ೕ2ಃ ಸ±ಯàÖ9ೋ .ೈ°ಾನಃ Mಾಮ�ಾಯನಃ | 
�ೇವVೕನಂದನಃ ಸ�NಾK �:ೕಶಃ Aಾಪ	ಾಶನಃ || ೧೧೯ || 
 
ಶಙÐಭೃನ�ನ4Vೕ ಚV�ೕ ,ಾಙE�ಧ	ಾ± ಗ�ಾಧರಃ | 
ರ×ಾಙEAಾHರ�ೋಭFಃ ಸವ�ಪ�ಹರ~ಾಯುಧಃ || ೧೨೦ || 
 
|| ಸವ�ಪ�ಹರ~ಾಯು$ೋಂ ನಮಃ ಇ: || 
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 ಫಲಶು�: 
ಇ:ೕದಂ Vೕತ�2ೕಯಸF ;ೇಶವಸF ಮ*ಾತ\ನಃ | 
	ಾ_ಾ�ಂ ಸಹಸ�ಂ D.ಾF	ಾ{ ಅ,ೇNೇಣ ಪ�Vೕ:�ತ{ || ೧೨೧ || 
 
ಯ ಇದಂ ಶೃಣುSಾ2�ತFಂ ಯ,ಾ�z ಪ%Vೕತ�@ೕ¾ | 
	ಾಶುಭಂ Aಾ�ಪY�Sಾ¾ Vá �ಿ¾ Mೋಮು9ೆ�ೕಹ ಚ _ಾನವಃ || ೧೨೨ || 
 
.ೇ�ಾನ8�ೋ �ಾ�ಹ\ಣಃ MಾF¾ £:��ೕ �ಜWೕ ಭ.ೇ¾ | 
.ೈ,ೆ6Fೕ ಧನಸಮೃದ§ಃ MಾF¾ ಶ6ದ�ಸು«ಖಮ.ಾಪY�Sಾ¾ || ೧೨೩ || 
 
ಧ_ಾ��ೕ� Aಾ�ಪY�Sಾದ§ಮ�{ ಅ×ಾ��ೕ� �ಾಥ�_ಾಪY�Sಾ¾ | 
;ಾ_ಾನ.ಾಪY�Sಾ¾ ;ಾ�ೕ ಪ��ಾ�ೕ� �ಾಪY�Sಾ¾ ಪ��ಾ{ || ೧೨೪ || 
 
ಭV8_ಾÁ ಯಃ ಸ�ೋ9ಾ¬ಯ ಶುBಸ8ದEತ_ಾನಸಃ | 
ಸಹಸ�ಂ .ಾಸು�ೇವಸF 	ಾ_ಾ��ೕತ¾ ಪ�Vೕತ�@ೕ¾ || ೧೨೫ || 
 
ಯಶಃ Aಾ�Ò�ೕ: �ಪYಲಂ Sಾ: Aಾ�$ಾನF�ೕವ ಚ | 
ಅಚQಾಂ ¤�ಯ_ಾÒ�ೕ: ,ೆ�ೕಯಃ Aಾ�Ò�ೕತFನುತ8ಮ{ || ೧೨೬ || 
 
ನ ಭಯಂ ಕ±B�ಾÒ�ೕ: �ೕಯ�ಂ 9ೇಜಶ� �ಂದ: | 
ಭವತF(ೋ�ೋ ದುF:_ಾÁ ಬಲರೂಪಗು~ಾ2±ತಃ || ೧೨೭ || 
 
(ೋ�ಾ9ೋ� ಮುಚF9ೇ (ೋ�ಾ¾ ಬ�ೊ§ೕ ಮು�ೆFೕತ ಬಂಧ	ಾ¾ | 
ಭSಾನು\�ೆFೕತ ¨ೕತಸು8 ಮು�ೆFೕ9ಾಪನ� ಆಪದಃ || ೧೨೮ || 
 
ದು�ಾ�ಣF:ತರ9ಾFಶು ಪYರುಷಃ ಪYರುNೋತ8ಮ{ | 
ಸು8ವ	ಾ�ಮಸಹMೆ�ೕಣ 2ತFಂ ಭV8ಸಮ2±ತಃ || ೧೨೯ || 
 
.ಾಸು�ೇ.ಾಶ��ೕ ಮ9ೊFೕ� .ಾಸು�ೇವಪ(ಾಯಣಃ | 
ಸವ�Aಾಪ�ಶು�ಾ§9ಾ\ Sಾ: ಬ�ಹ\ ಸ	ಾತನ{ || ೧೩೦ || 
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ನ .ಾಸು�ೇವಭ;ಾ8	ಾ{ ಅಶುಭಂ �ದF9ೇ ಕ±B¾ | 
ಜನ\ಮೃತುFಜ(ಾ.ಾFªಭಯಂ 	ೈ²ೕಪ�ಾಯ9ೇ || ೧೩೧ || 
 
ಇಮಂ ಸ8ವಮªೕSಾನಃ ಶ��ಾ§ಭV8ಸಮ2±ತಃ | 
ಯು�ೆFೕ9ಾ9ಾ\ಸುಖ�ಾ28¤�ೕಧೃ:ಸâ:Vೕ:�¨ಃ || ೧೩೨ || 
 
ನ ;ೊ�ೕ$ೋ ನ ಚ _ಾತ«ಯ�ಂ ನ Qೋ+ೋ 	ಾಶು+ಾ ಮ:ಃ | 
ಭವಂ: ಕೃತಪY~ಾF	ಾಂ ಭ;ಾ8	ಾಂ ಪYರುNೋತ8�ೕ || ೧೩೩ || 
 
�ೌFಸ«ಚ	ಾ4Ãಕ�ನ£9ಾ� ಖಂ D,ೆ6ೕ ಭೂಮ�*ೋದªಃ | 
.ಾಸು�ೇವಸF �ೕ@ೕ�ಣ �ಧೃ9ಾ2 ಮ*ಾತ\ನಃ || ೧೩೪ || 
 
ಸಸು(ಾಸುರಗನ§ವ�ಂ ಸಯ�ೋರಗ(ಾ£ಸ{ | 
ಜಗದ±,ೇ ವತ�9ೇದಂ ಕೃಷ�ಸF ಸಚ(ಾಚರ{ || ೧೩೫ || 
 
ಇ24ÃSಾH ಮ	ೋ ಬುD§ಃ ಸತ8Çಂ 9ೇ�ೋ ಬಲಂ ಧೃ:ಃ | 
.ಾಸು�ೇ.ಾತ\;ಾ	ಾFಹುಃ, �ೇತ�ಂ �ೇತ�¶ ಏವ ಚ || ೧೩೬ || 
 
ಸ.ಾ�ಗ_ಾ	ಾ_ಾ�ಾರಃ ಪ�ಥಮಂ ಪ%ಕಲFã9ೇ | 
ಆ�ಾರಪ�ಭ²ೕ ಧyೕ� ಧಮ�ಸF ಪ�ಭುರಚುFತಃ || ೧೩೭ || 
 
ಋಷಯಃ zತ(ೋ �ೇ.ಾ ಮ*ಾಭೂ9ಾ2 $ಾತವಃ | 
ಜಙE_ಾ ಜಙEಮಂ �ೇದಂ ಜಗ	ಾ�(ಾಯ~ೋದ�ವ{ || ೧೩೮ || 
 
�ೕ�ೋ  ಾನಂ ತ×ಾ MಾಙÐÅಂ ��ಾFಃ ¤Qಾ�Dಕಮ� ಚ | 
.ೇ�ಾ,ಾÚMಾ³H � ಾನ{ ಏತತ«ವ�ಂ ಜ	ಾದ�	ಾ¾ || ೧೩೯ || 
 
ಏ;ೋ �ಷು�ಮ�ಹದೂ�ತಂ ಪೃಥಗೂ�9ಾನF	ೇಕಶಃ | 
:�ೕ	ೊ7ೕ;ಾ 	ಾ±ÅಪF ಭೂ9ಾ9ಾ\ ಭುÊË<äೕ �ಶ±ಭುಗವFಯಃ || ೧೪೦ || 
 
 
ಇಮಂ ಸ8ವಂ ಭಗವ9ೋ �Nೊ�ೕ.ಾF�Mೇನ Vೕ:�ತ{ | 
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ಪåೇದF ಇ�ೆ¼ೕತು�ರುಷಃ ,ೆ�ೕಯಃ Aಾ�ಪY8ಂ ಸು°ಾ2 ಚ || ೧೪೧ || 
 
�,ೆ±ೕಶ±ರಮಜಂ �ೇವಂ ಜಗತಃ ಪ�ಭ.ಾಪFಯ{ | 
ಭಜ28 @ೕ ಪYಷ<(ಾ£ಂ ನ 9ೇ Sಾ28 ಪ(ಾಭವ{|| ೨೨ || 

 
|| ನ 9ೇ Sಾ28  ಪ(ಾಭ²ೕಂ ನಮ ಇ: || 

 
ಇ:ೕ ¤�ೕಮನ\*ಾ+ಾರ9ೇ ಅನು,ಾಸನಪವ�H ¤�ೕ�ಷು�ಸಹಸ�	ಾಮ Mೊ8ೕತ�ಂ ಸಂಪ[ಣ�{. 

 

******* 
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ಪ[ವ� zೕR;ಾ �ವರ~ೆ 
.ೈಶಂAಾಯನ ಉ.ಾಚ 

ಶು�9ಾ± ಧ_ಾ�ನ,ೇNೇಣ Aಾವ	ಾ2 ಚ ಸವ�ಶಃ  
ಯುª�3ರಃ ,ಾಂತನವಂ ಪYನ(ೇ.ಾಭF+ಾFಷತ ॥೧॥ 

.ೈಶಂAಾಯನನು ನು`ದನು:  
Aಾಪಗಳನು� ಕ¢ೆದು ಪ%ಶುದ§.ಾಗುವ ಎQಾ7 ಧಮ�ಗಳ ಬ�ೆE ಸಮಗ�.ಾ? ¨ೕNಾ\�ಾಯ�%ಂದ ;ೇ0 :0ದ 
ನಂತರ, ಯುª�3ರ ¨ೕNಾ\�ಾಯ�ರZ7 ಈ %ೕ: ಪ�,ೆ� *ಾಕು9ಾ8	ೆ.  

ಯುª�3ರ ಉ.ಾಚ 
V�ೕಕಂ �ೈವತಂ Qೋ;ೇ Vಂ .ಾAೆFೕಕಂ ಪ(ಾಯಣಂ । 
ಸು8ವಂತಃ ಕಂ ಕಮಚ�ಂತಃ Aಾ�ಪY�ಯು_ಾ�ನ.ಾಃ ಶುಭ{ ॥೨॥ 
 
;ೋ ಧಮ�ಃ ಸವ�ಧ_ಾ�~ಾಂ ಭವತಃ ಪರyೕ ಮತಃ । 
Vಂ ಜಪನು\ಚF9ೇ ಜಂತುಜ�ನ\ಸಂMಾರಬಂಧ	ಾ¾  ॥೩॥ 
 

ಎQಾ7 ,ಾಸ³ಗಳU Mಾರುವ �%ಯ �ೇವ9ೆ Sಾರು? ಒಬ^	ೇ ಒಬ^ ;ೊ	ೇಯ ಆಸ(ೆ Sಾರು? Sಾರನು� *ಾ` 
*ೊಗಳU9ಾ8, ಆ(ಾªಸುವYದ%ಂದ _ಾನವ2�ೆ ಒ0ತು ?  
SಾವYದು ಎQಾ7 ಧಮ�ಗ0ಗೂ �?Qಾದ ಧಮ� ಎಂದು 2ಮ\ ಅ¨ಮತ ? SಾವYದನು� ಜzಸುವYದ%ಂದ 
_ಾನವ ಹು¹K2ಂದ *ಾಗೂ ಸಂMಾರ ಬಂಧDಂದ ಮುV8 ಪXೆಯು9ಾ8	ೆ ?  

           ¨ೕಷ\ ಉ.ಾಚ 
ಜಗತ¿ಭುಂ �ೇವ�ೇವಮನಂತಂ ಪYರುNೋತ8ಮ{ । 
ಸು8ವ	ಾ�ಮಸಹMೆ�ೕಣ ಪYರುಷಃ ಸತ9ೋ:¬ತಃ   ॥೪॥ 
 
ತ�ೕವ �ಾಚ�ಯ2�ತFಂ ಭ;ಾÀ ಪYರುಷಮವFಯ{ । 
$ಾFಯÁ ಸು8ವನ�ಮಸFಂಶ� ಯಜ_ಾನಸ8�ೕವ ಚ   ॥೫॥ 
 
ಅ	ಾD 2ಧನಂ �ಷು�ಂ ಸವ�Qೋಕಮ*ೇಶ±ರ{ । 
Qೋ;ಾಧF£ಂ ಸು8ವ2�ತFಂ ಸವ�ದುಃ°ಾ:�ೋ ಭ.ೇ¾  ॥೬॥ 
 
ಬ�ಹ\ಣFಂ ಸವ�ಧಮ�¶ಂ Qೋ;ಾ	ಾಂ Vೕ:�ವಧ�ನ{ । 
Qೋಕ	ಾಥಂ ಮಹದೂ�ತಂ ಸವ�ಭೂತಭ²ೕಧ�ವ{  ॥೭॥ 
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ಎಂದೂ ಎಡವ�ೇ ಎಚ�ರDಂDರುವ Mಾಧಕ, ಜಗದ ಒXೆಯನನು�, �ೇವ9ೆಗ0ಗೂ �%ಯ	ಾದ �%�ೈವವನು�, 
ಆತನ Mಾ�ರ	ಾಮಗ0ಂದ ಸು8:ಸು9ಾ8. ಅ0�ರದ ಆ ಪರಮಪYರುಷನ	ೆ�ೕ ಅನು�ಾಲ ಭV8Wಂದ ಪ[�ಸು9ಾ8, 
ಅವನ	ೆ�ೕ ಮನದZ7 	ೆ	ೆಯು9ಾ8, ಸ�ಾ ಸು8:ಸು9ಾ8, ತQೆ�ಾ? ಆ(ಾªಸು9ಾ8; ತುD-yದಲು ಇರದವನನು�, 
ಎQೆ7Xೆ ತುಂºರುವವನನು�, ಎQಾ7 Qೋಕಗಳ �%ಯ ಒXೆಯ%ಗೂ ಒXೆಯ	ಾದವನನು�, �ೕQೆ 2ಂತು 
ಎಲ7ವನೂ� ;ಾಣು:8ರುವವನನು�, :0ದವರು �ಚು�ವವನನು�, ಎQಾ7 ಧಮ�ಗಳ ಬಲ7ವನನು�, �ೕವಗ0�ೆ ಜಸದ 
ಏರು 9ೋರುವವನನು�, �ೕವ �ಾತದ ಒXೆಯನನು�, ಎQಾ7 �ೕವಗ0ಗೂ �ಾಳ2ತ8ವನನು�, �%ಯ ತತ±.ಾದ 
	ಾ(ಾಯಣನನು� ಆ(ಾªಸ�ೇಕು.  

ಏಷ �ೕ ಸವ�ಧ_ಾ�~ಾಂ ಧyೕ�ªಕತyೕ ಮತಃ 
ಯದ�;ಾÀ ಪYಂಡ%ೕ;ಾ£ಂ ಸ8.ೈರ�ೇ�ನ�ರಃ ಸ�ಾ   ॥೮॥ 

ಭಗವಂತನನು� ಅವನ ಗುಣದ ಅನುಸಂ$ಾನದ ಮೂಲಕ ಸು8:ಸುವY�ೇ ಧಮ�ದZ7 ,ೆ�ೕಷ3.ಾದ ಧಮ�. 
Mೊ8ೕತ�ಗಳZ7 ,ೆ�ೕಷ3.ಾದ Mೊ8ೕತ� �ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮ. ಭಗವಂತನ Mೊ8ೕತ�ವನು� ಶ��ೆ§-ಭV8Wಂದ, �,ಾ±ಸ-
ನಂº;ೆWಂದ ಸು8:ಸುವYದು ಎQಾ7 ಧಮ�ಗ0?ಂತ ಮಹ9ಾ8ದ ಧಮ�. ನಮ\ ನಂº;ೆ ಎಂತ�ೊ4ೕ, ನಮ\ 
ವFV8ತ± ಎಂತ�ೊ4ೕ, 	ಾವY ಪXೆಯುವ ಫಲ ಅಂತದು4. ನಂº;ೆಯನು� �ೆ¢ೆI;ೊಳ�Dದ4(ೆ ಉಪ�ೕಗ�ಲ7. 
:0ಯ�ೇ, ನಂಬ�ೇ ಪ[�I ಉಪ�ೕಗ�ಲ7. �ೌರವಪ[ವ�ಕ.ಾ?, ನಂº;ೆWಂದ, Mೊ8ೕತ�ಗ0ಂದ *ಾ` 
;ೊಂXಾ` ಪ[�ಸುವYದು ,ೆ�ೕಷ3.ಾದ ಧಮ�. 

ಪರಮಂ �ೕ ಮಹ9ೆ8ೕಜಃ ಪರಮಂ �ೕ ಮಹತ8ಪಃ । 
ಪರಮಂ �ೕ ಮಹದ^Ãಹ\ ಪರಮಂ ಯಃ ಪ(ಾಯಣ{  ॥೯॥ 

ಭಗವಂತ �ೆಳಕುಗ0�ೆ �ೆಳಕು 2ೕಡುವ ಸ±ರೂಪ. ಎಲ7ರ Bಂತ	ೆಯ ;ೊ	ೆಯ ಗು%; ಎQಾ7  ಾನದ ಗಮF ಆ 
ಭಗವಂತ. ಇZ7 ಭಗವಂತನನು� 'ಪರಮ ಮ*ಾ ಬ�ಹ\' ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಇZ7 ಬ�ಹ\ ಎಂದ(ೆ �ೕವರು; ಪರಬ�ಹ\ 
ಎಂದ(ೆ ಮುಕ8(ಾದ �ೕವರು; ಪರಮಬ�ಹ\ ಎಂದ(ೆ ¤�ೕತತ±, 2ತF ಮುಕ8¢ಾದ ¤�ೕಲ�Ô. ಪರಮ ಮ*ಾ ಬ�ಹ\ 
ಎಂದ(ೆ 	ಾ(ಾಯಣ. ಭಗವಂತ ಪ(ಾಯಣ%ಗೂ ಕೂXಾ ಪರಮ. ಇZ7 ಪ(ಾಯಣರು ಎಂದ(ೆ ನಮ�ೆ 
ಆಸ(ೆSಾ?ರುವ ತ9ಾ±¨_ಾ2 �ೇವ9ೆಗಳU. ಭಗವಂತ ಸವ� �ೇವ9ೆಗಳ ಒXೆಯ.  

ಪ�9ಾ�~ಾಂ ಪ�ತ�ಂ �ೕ ಮಂಗQಾ	ಾಂ ಚ ಮಂಗಲ{ । 
�ೈವತಂ �ೇವ9ಾ	ಾಂ ಚ ಭೂ9ಾ	ಾಂ �ೕವFಯಃ z9ಾ  ॥೧೦ ॥ 

ಪ�ತ� ಎಂದ(ೆ Aಾವನ�ೊ0ಸುವಂತದು4. 	ಾವY 2ಮ�ಲ.ಾಗ�ೇ;ಾದ(ೆ, ಆ ಪರಮ ಪ�ತ�	ಾದ ಭಗವಂತನZ7 
ಶರ~ಾಗ�ೇಕು. ಆತ Aಾವನಗ0�ೆ Aಾವನ	ಾದವನು; ಒ0ತುಗ0�ೆ ಒ09ಾದವನು; �ೇವ9ೆಗ0ಗೂ �% �ೈವ, 
�ೕವ%�ೆ ಅ0�ರದ ಅಪ�.  

ಯತಃ ಸ.ಾ�H ಭೂ9ಾ2 ಭವಂ9ಾFDಯು�ಾಗ�ೕ । 
ಯI\ಂಶ� ಪ�ಲಯಂ Sಾಂ: ಪYನ(ೇವ ಯುಗ£@ೕ  ॥೧೧॥ 

ಸೃ�K ;ಾಲದZ7 ಭಗವಂತ2ಂದ ಈ ;ಾಣುವ ಸೃ�K 2_ಾ�ಣ.ಾಗುತ8�ೆ. ಎQಾ7 �ೕವಗಳU ಹು¹K ಬರುತ8.ೆ, 
ಪ�ಳಯ;ಾಲದZ7 ;ಾಣುವ ರೂಪ ಕ¢ೆದು;ೊಂಡು ಸೂ£Ô ರೂಪದZ7 ಆ ಭಗವಂತನನು� *ೋ? Mೇರುತ8.ೆ. 
ಪ�:�ಂದು V�@ ವFವI¬ತ.ಾ?, ಗHತಬದ§.ಾ? ನXೆಯುತ8�ೆ. ಇZ7 SಾವYದೂ ಆಕI\ಕವಲ7.  
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ತಸF Qೋಕಪ�$ಾನಸF ಜಗ	ಾ�ಥಸF ಭೂಪ9ೇ । 
�Nೊ�ೕ	ಾ�ಮಸಹಸ�ಂ �ೕ ಶು�ಣು AಾಪಭSಾಪಹ{  ॥೧೨॥ 

ಭಗವಂತ ನಮ\ Aಾಪ ಭಯವನು� 9ೊXೆದು *ಾಕು9ಾ8	ೆ. ತಪY� _ಾ`�ಾಗ :D4 ಉ�ಾ§ರ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. "ಓ 
ಭೂಪ:, ಎQಾ7 ,ಾಸ³ಗಳ ಮುಖF .ಾಚF	ಾದ ಜಗ�ೊXೆಯ	ಾದ ಇಂತಹ �ಷು��ನ Mಾ�ರ 	ಾಮಗಳನು� 
ಆZಸು".  

Sಾ2 	ಾ_ಾ2 �ೌ~ಾ2 �°ಾF9ಾ2 ಮ*ಾತ\ನಃ । 
ಋ�¨ಃ ಪ%?ೕ9ಾ2 9ಾ2 ವ�ಾÅ� ಭೂತ@ೕ   ॥೧೩॥ 

"Aಾ�Bೕನ ಋ�-ಮು2ಗಳU, ಮ*ಾತ\ರು, 2ರಂತರ ಉAಾಸ	ೆ _ಾ`;ೊಂಡು ಬಂDರುವ ಆ ಪರ_ಾತ\ನ 
ಗುಣವನು� Mಾರುವ, *ೆಸ(ಾಂತ Mಾ�ರ 	ಾಮಗಳನು� *ೇಳU9ೆ8ೕ	ೆ" ಎಂದು ¨ೕNಾ\�ಾಯ�ರು �ಷು� 
ಸಹಸ�	ಾಮವನು�, ¤�ೕಕೃಷ�ನ ಸಮು\ಖದZ7 ಧಮ�(ಾಯ2�ೆ ಉಪ�ೇಶ _ಾಡು9ಾ8(ೆ. 
  
ಭಗವಂತನ 	ಾಮವನು� I³ೕ-ಪYರುಷ-ನಪYಂಸಕ ZಂಗಗಳZ7 ;ಾಣಬಹುದು. I³ೕ-ಪYರುಷರZ7ರುವ ಸವ� 
ಗುಣಗ0ಂದ ಪ[ಣ�	ಾದ ಭಗವಂತನZ7 SಾವY�ೇ %ೕ:ಯ I³ೕ-ಪYರುಷ ಗುಣ�ೋಷಗ0ಲ7. ಈ %ೕ: Zಂಗ 
ಸಮನ±ಯ ಭಗವಂತನZ7 _ಾತ� MಾಧF. 
Mಾ_ಾನF.ಾ? SಾವY�ೇ ಪ[�ೆ-ಕಮ�ವನು� _ಾಡು.ಾಗ �ಘ�2.ಾರಕ	ಾದ ಗಣಪ: ಪ[�ೆ _ಾಡುವYದು 
ಸಂಪ��ಾಯ. ಅದ;ಾ<? ಗಣಪ: ಮಂಡಲ ಬ(ೆದು ಪ[�I ನಂತರ ಇತರ ಕಮ�ವನು� _ಾಡು9ಾ8(ೆ. 

ವಕ�ತುಂಡ ಮ*ಾ;ಾಯ ;ೋ¹ ಸೂಯ� ಸಮಪ�ಭ 
2��ಘ�ಂ ಕುರು �ೕ �ೇವ ಸವ� ;ಾ@ೕ�ಷು ಸವ�ದ 
ಶು;ಾ7ಂಬರದರಂ �ಷು�ಂ ಶ¤ವಣ�ಂ ಚತುಭು�ಜಂ 
ಪ�ಸನ� ವದನಂ $ಾF@ೕ¾ ಸವ� �Íೂ�ೕಪ ,ಾಂತ@ೕ 

�ೕ�ೆ �ಘ� 2.ಾರಕ ಗಣಪ: ಸು8: yದZ�ೆ. �ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮ ಭಗವಂತನ '�ಶ±{' ಎನು�ವ �ಘ�2.ಾರಕ 
'�ಶ±ಂಭರ' ರೂಪದ 	ಾಮDಂದ Aಾ�ರಂಭ.ಾಗುತ8�ೆ.  
ನಮ\ �ೕವನದZ7ರುವ ಮೂರು ಅವMೆ¬ಗಳZ7 (ಎಚ�ರ-ಕನಸು-2�ೆ4), ನಮ\ ಎಚ�ರವನು� 2ಯಂ:�ಸುವ 
ಭಗವಂತನ ರೂಪ '�ಶ±' 	ಾಮಕ ರೂಪ.  
ಬ2�, �ಘ�	ಾಶಕ �ಶ±ಂಭರ	ಾ?, ನಮ�ೆ ಎಚ�ರವನು� ;ೊಟುK �ಷು�ಸಹಸ�	ಾಮ Bಂತ	ೆ _ಾಡುವಂ9ೆ 
_ಾಡು ಎಂದು ಆ ಭಗವಂತನZ7 Aಾ���I, ಆತನ 	ಾಮದZ7 ಅವನ ಗು~ಾನುಸಂ$ಾನ _ಾXೋಣ. 
 

*******
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ಸಹಸ�	ಾಮ �ವರ~ೆ 
ಓಂ �ಶ±ಂ �ಷು�ವ�ಷಟಾ<(ೋ ಭೂತಭವFಭವತ¿ಭುಃ । 
ಭೂತಕೃದೂ�ತಭೃ�ಾ�²ೕ ಭೂ9ಾ9ಾ\ ಭೂತ+ಾವನಃ ॥೧೪॥ 

 
೧) �ಶ±{ : 
�ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮದ yದಲ 	ಾಮ �ಶ±ಂ. ಈ �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ �ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮ ಸವ� .ೇದಗಳ Mಾರ. 
ಇZ7 '�' ಎಂದ(ೆ ಪ� ಅನು�ವ ಅಥ�ವನೂ�, ಶ± ಎಂದ(ೆ ಚZಸುವವನು ಎನು�ವ ಅಥ�ವನೂ� ;ೊಡುತ8�ೆ. 
ಆದ4%ಂದ .ೇದಗಳ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆSಾದ ಗರುಡನನು� ತನ� .ಾಹನ.ಾ?%I;ೊಂ`ರುವ ಭಗವಂತ �ಶ± . 
�ೕQೆ *ೇ0ದ ಅಥ�ವಲ7�ೇ ಇನೂ� ಹತು8 ಹಲವY ಅಥ�ಗಳನು� �ಶ± ಅನು�ವ 	ಾಮದZ7 	ಾವY 	ೋಡಬಹುದು. 
ಚತುಮು�ಖ ಬ�ಹ\ನನು� �ಶ± ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. ಸೃ�Kಕತ�	ಾದ ಬ�ಹ\ನನು� ತನ� 	ಾ¨ಯZ7 ಧ%Iರುವ 
ಭಗವಂತ, ಆತನ ಮೂಲಕ ಈ ಸೃ�K�ೆ ;ಾರಣಕತ�	ಾ?�ಾ4	ೆ. ಆದ4%ಂದ ಆತ �ಶ±ಂ. ಆಂಜ	ೇಯ ರೂz 
ಮುಖFAಾ�ಣನನೂ� ಕೂXಾ �ಶ± ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. ನಮ\ �ೇಹ;ೆ< ಚಲ	ೆಯನು� ;ೊಡುವಂತಹ 
Aಾ�ಣಶV8Sಾದ ಮುಖFAಾ�ಣನZ7 ತುಂºದು4, ನಮ\ �ೇಹದZ7 ºಂಬರೂಪದZ7 ಪ�.ೇ¤I (�ಶ:), 
ಅಂತSಾ��Sಾ? �ೇಹದ ಒಳಗೂ *ೊರಗೂ ತುಂºರುವ ಪ%ಪ[ಣ�  ಾ	ಾನಂದಮಯ	ಾದ ಭಗವಂತ 
�ಶ±ಂ. 
೨)�ಷು�ಃ 
Mಾ_ಾನF.ಾ? �ಷು� ಅನು�ವ 	ಾಮ ಒಬ^ ವFV8�ೆ ಸಂಬಂªIದು4 ಎಂದು :0ಯುವವ(ೇ *ೆಚು�. ಆದ(ೆ �ಂದೂ-
ಮುI7ಂ-;ೆéಸ8 ಧಮ�ದZ7 �ೇವರು ಎನು�ವYದ;ೆ< Sಾವ �,ೆ7ೕಷ~ೆ ಇ�ೆ�ೕ ಅದರ ಸಂಸÏತ ಪದ �ಷು�. �ಷು� 
ಎಂದ(ೆ ಸವ�ಶಬ4.ಾಚF	ಾದ, ಸವ�ಗತ	ಾದ ಭಗವಂತ (omnipotent and omnipresent) ಎಂದಥ�. ಇದು 
�ಾ: ಧಮ�ವನು� �ೕ% ಎಲ7ರೂ ಒಪY�ವಂತಹ ಅಥ�. ಇನು� ಈ ಪದವನು� ಒXೆದು 	ೋ`ದ(ೆ �-ಷ-ಣು 
ಆಗುತ8�ೆ. �ಷಣು ಎಂದ(ೆ-�¤ಷK.ಾದ  ಾನ(�) ;ೊಡುವವನು. ಒಳ�ೆ ಇದು4, ಸಂMಾರ �ಷವನು� ಪ%ಹ%I, 
ನಮ\ V�@ಯನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಪ%ಪ[ಣ�.ಾದ (ಷ) Aಾ�ಣಶV8 . ಎಲ7ರನೂ� ರ�ಸುವ ಬಲ ಇರುವ 
(ಣ)ಸವ�ಶಕ8 ಭಗವಂತ �ಷು�. 
೩) ವಷಟಾ<ರಃ  
ಭಗವಂತನನು� ವಷಟಾ<ರ ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ ಎನು�ವ �ಷಯ *ೆB�ನವ%�ೆ :0Dಲ7. �ಂDನ ;ಾಲದZ7 
.ೈDಕ ಸಂಪ��ಾಯ�ರುವ ಪ�:�ಂದು ಮ	ೆಗಳZ7 ಅ?�*ೋತ� _ಾಡುವYದು 2ತF ಕಮ�.ಾ?ತು8. 
ಅ?�*ೋತ�ದZ7 ಭಗವಂತ2�ೆ ಐದು ಮಂತ�ಗ0ಂದ (ಯ¶ 	ಾಮಕ , ಯ¶ ಪYರುಷ , ಯ ೇಶ±ರ , ಯ¶ 
+ಾವನ, ಯ¶ +ೋಕ8) ಆಹು:ಯನು� ;ೊಡು:8ದ4ರು. ಈ ಮಂತ�ದZ7 ಬರುವ ಐದ	ೇ *ೆಸರು ಭಗವಂತನ 
ವಷಟಾ<ರ ಎನು�ವ 	ಾಮ. 
ಏ;ೆ ಅವನು ವಷಟಾ<ರ? 9ಾನು ಇB�Iದಂ9ೆ ಜಗತ8ನು� ಸೃ�K _ಾ` ಈ ;ೆಳ?ನ ಆರು ಮುಖದZ7 
ಜಗ:8	ಾದFಂತ ತುಂºರುವವನು ವಷಟಾ<ರ. 
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೧.  ಾನ- ಒಂದು ವಸು8ವನು� ಸೃ�K _ಾಡುವ ಸವ�¶ ಶV8 ಇರುವವನು. 
೨. ಶV8- ಕತೃ�ತ± ಶV8 ಉಳ�ವನು. 
೩. ಬಲ-ರ£~ೆ _ಾಡುವ 9ಾಕತು8 ( $ಾರಣ ಶV8 ) ಇರುವವನು. 
೪. ಐಶ±ಯ�- ಎಲ7ವYದರ ಒXೆತನ.  
೫. �ೕಯ�- ಪ(ಾಕ�ಮ-ದುಷK ಶV8ಯನು� ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವ ಶV8 ಉಳ�ವನು. 
೬. 9ೇಜಸು« - ಜಗತ8ನು� �ೆಳ?ಸುವ �ೆಳಕು. 
ಈ �ೕZನ ಆರು ಗುಣಗ0ಂದ ಜಗ:8ನ ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರಗ0�ೆ ;ಾರಣ	ಾದ ಪರಬ�ಹ\-ವಷಟಾ<ರ. 
೪) ಭೂತಭವFಭವತ¿ಭುಃ 
ಭಗವಂತ ಎQಾ7 ;ಾಲದಲೂ7 ಈ Qೋಕವನು� ರ�ಸು:8ರು9ಾ8	ೆ. �ಂ�ೆ ಅನಂತ.ಾ? ಇದ4ದು4 (ಭೂತ;ಾಲದZ7), 
ಮುಂ�ೆ ಬರುವ ಅನಂತ ಭ�ಷF¾ ;ಾಲ *ಾಗೂ ವತ�_ಾನ ;ಾಲದZ7 ಈ Qೋಕವನು�ರ�ಸುವವ ಆ ಭಗವಂತ. 
ಈ 	ಾಮವನು� 	ಾವY ಒXೆದು 	ೋ`�ಾಗ, ಭೂತ+ಭ�+ಭವಂ:+ಪ�ಭು ಎನು�ವ 	ಾಲು< ಪದಗಳನು� 
	ೋಡಬಹುದು. ಭೂ:ಯನು� ಪXೆದವರು ಭೂತಗಳU. ಅಂದ(ೆ ಮುV8�ೆ �ೕಗF(ಾದ Mಾ:±ಕರು. ಭ�ಗಳU 
ಎಂದ(ೆ ಸಂMಾ%ಗಳU ಅಥ.ಾ (ಾಜಸರು. ಭವಂ: ಎಂದ(ೆ �ೕವನದZ7 ಎತ8ರ;ೆ< ಏರದ 9ಾಮಸರು. ಆದ4%ಂದ 
ಭೂತಭವFಭವತ¿ಭುಃ ಎಂದ(ೆ Mಾ:±ಕ%ಗೂ , (ಾಜಸ%ಗೂ *ಾಗೂ 9ಾಮಸ%ಗೂ ಪ�ಭು ಎಂದಥ�. ಈ %ೕ: 
�ಂ�ೆ ಇದ4ವನು, ಈಗಲೂ ಇರುವವನು, ಮುಂ�ೆ ಎಂ�ೆಂದೂ ಎಲ7ರ ಪ�ಭು.ಾ? ಸವ� �ೕವ ರ£ಕ	ಾ?ರುವ 
ಭಗವಂತ ಭೂತಭವFಭವತ¿ಭುಃ 
೫) ಭೂತಕೃ¾  
ಸಂಸÏತದZ7 ಕೃ¾ ಅನು�ವ ಪದ;ೆ< ಎರಡು ಅಥ���ೆ. (೧). ಸೃ�K (೨). ಸಂ*ಾರ  
ಅ�ೇ %ೕ: ಭೂತಗಳZ7 ಎರಡು �ಧ 
೧.ಅ�ೇತನ ಭೂತ: ಅಂದ(ೆ ಪಂಚಭೂತಗಳU (ಮಣು� ,�ೆಂV, 2ೕರು, �ಾ0 ಮತು8 ಆ;ಾಶ) 
೨. �ೇತನ ಭೂತ: ಅಂದ(ೆ ಪಂಚಭೂತಗ0ಂದ ಆದ �ೕವಗಳU. 
ಭೂತಕೃ¾ (ಸೃ�K) ಅಂದ(ೆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸೃ�Kಕತ�; ಪಂಚಭೂ9ಾತ\ಕ.ಾದ ಬ�*ಾ\ಂಡದ ಸೃ�Kಕತ�. 
ಬ�*ಾ\ಂಡದZ7 ಪಂಚಭೂತಗ0ಂ�ಾದ zಂXಾಂಡ ಸೃ�K _ಾ`ದವ, zಂXಾಂಡದZ7 �ೕವವನು� ಇ%I �ೇಹ 
ಸೃ�K _ಾ`ದವ, ಮತು8 Mಾಧ	ೆ ಮೂಲಕ �ೕವ%�ೆ ಮುV8ಯನು� ಕರುHಸುವವ. 
ಭೂತಕೃ¾ (ಸಂ*ಾರ) ಅಂದ(ೆ �ೇಹ 	ಾಶದ ಮೂಲಕ �ೕವರನು� 	ಾಶ _ಾಡುವವ, ಅ¨ವೃD§ *ೊಂದದ 
9ಾಮಸ �ೕವರನು� 	ಾಶ _ಾಡುವವ, ಪಂಚಭೂ9ಾತ\ಕ.ಾದ ಶ%ೕರ 	ಾಶ _ಾಡುವವ, 
ಪಂಚಭೂ9ಾತ\ಕ.ಾದ ಬ�*ಾ\ಂಡ 	ಾಶ _ಾಡುವವ , ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಪಂಚಭೂತಗಳನೂ� 	ಾಶ 
_ಾಡುವವ.  
೬) ಭೂತಭೃ¾ 
ಸೃ�K-I¬:-ಲಯದZ7 ಪಂಚಭೂತಗಳ $ಾರ~ೆ _ಾಡುವವ, ಪಂಚಭೂ9ಾತ\ಕ.ಾದ ಬ�*ಾ\ಂಡ $ಾರ~ೆ 
_ಾಡುವವ, ಪಂಚಭೂತಗ0ಂ�ಾದ zಂXಾಂಡ $ಾರ~ೆ _ಾಡುವವ, zಂXಾಂಡದZ7ರುವ �ೕವವನು� $ಾರ~ೆ 
_ಾಡುವವ ಮತು8 ಮುV8ಯನು� ಪXೆದ �ೕವರನು� $ಾರ~ೆ _ಾಡುವವ. 



ಸಹಸ�	ಾಮ 
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೭) +ಾವಃ 
ಸೃ�K-I¬:-ಲಯ ಇದು ಭಗವಂತನ ಗುಣ. ಆತ ಸB��ಾನ೦ದ. ಹುಟುK-MಾವY 	ೈಸ?�ಕ V�@. MಾವY ಹು¹Kನ 
ಮೂಲ, ಹುಟುK Mಾ�ನ ಮೂಲ. ಭಗವಂತ ಎಂ�ೆಂDಗೂ ,ಾಶ±ತ.ಾ? ಇರುವವನು. +ಾವ ಅಂದ(ೆ 
ಸB��ಾನ೦ದ ಸ±ರೂಪ.  
೮) ಭೂ9ಾ9ಾ\  
ಪಂಚಭೂತಗಳZ7 .ಾFzIದವ, ಬ�*ಾ\ಂಡದZ7 .ಾFzIದವ, zಂXಾಂಡದZ7 ತುಂºರುವವ, ಎQಾ7 �ೕವದZ7 
ಅಂತSಾ��Sಾ? ತುಂºರುವವ. ಭೂ:ಯನು�( ಉನ�:) *ೊಂDದ �ೕ�ಗ0�ೆ ಮುV8ಯನು� ಕರುHಸುವ 
ಭಗವಂತ ಭೂ9ಾತ\.  
೯) ಭೂತ+ಾವನಃ  
ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರಗ0�ೆ ;ಾರಣ.ಾದವ, �ೕ�ಗ0�ೆ ಸುಖ-ದುಃಖ ;ೊಡುವವ-ಭೂತ+ಾವನಃ 
 

ಪ[9ಾ9ಾ\ ಪರ_ಾ9ಾ\ ಚ ಮು;ಾ8	ಾಂ ಪರ_ಾ ಗ:ಃ । 
ಅವFಯಃ ಪYರುಷಃ Mಾ�ೕ �ೇತ� ೋs£ರ ಏವ ಚ   ॥೧೫॥ 

೧೦) ಪ[9ಾ9ಾ\ 
�ೆ±ೕಷಗಳ, :�ಗುಣಗಳ ಸ�ಶ��ಲ7ದ ಪ�ತ� ಸ±ರೂಪ	ಾದ ಭಗವಂತ ಪ[9ಾ9ಾ\. 
೧೧) ಪರ_ಾ9ಾ\  
ಆತ\ ಅಂದ(ೆ -�ೇಹ? ಅಲ7 ! +ಾವ	ೆಗಳ ಗೂXಾದ ಮನಸು«? ಅದೂ ಅಲ7 !! ಏ;ೆಂದ(ೆ 	ಾವY ಮನI«2ಂದ 
�ೕBಸುವYದು. ಇಂತಹ ಮನಸ«ನು� 2ಯಂ:�ಸುವವ Sಾರು? ಅ�ೇ �ೕವ. ಆದ(ೆ ಈ �ೕವವನು� 
2ಯಂ:�ಸುವ ಶV8 SಾವYದು? ಆತ	ೇ-ಪರ_ಾತ\. ಎQಾ7 ಆತ\ಗ0ಗೂ ಪರಮ.ಾದ ಆತ\, ಬ�*ಾ\D ಸಕಲ 
�ೇತನಗ0ಗೂ �%ಯ	ಾದ Mಾ±�. 
೧೨) ಮು;ಾ8	ಾಂ ಪರ_ಾ ಗ:ಃ  
ಚತುಮು�ಖನ ಆಯುಸು« ನೂರು ಕಲ�. ಒಂದು ಕಲ� (kālpa)ಅಂದ(ೆ ೩೧ Mಾ�ರದ ೧೦೪ Mಾ�ರ ;ೋ¹ ವಷ�. 
_ಾನವನ Mಾಧ	ೆ ಒಂದು ಕಲ�. ಮುV8 I¬:ಯZ7 _ಾನವನ �ೊ9ೆ�ೆ ಚತುಮು�ಖ ಬ�ಹ\ರೂ (ಮುV8ಯZ7ರುವ 
ಚತುಮು�ಖರು) _ಾಗ�ದಶ�ಕ(ಾ? ಇರು9ಾ8(ೆ. ಮು;ಾ8	ಾಂ ಪರ_ಾ ಗ:ಃ ಅಂದ(ೆ ಮುV8 ಪXೆದವ%�ೆ 
ಮುV8ಯಲೂ7 ಚತುಮು�ಖ ಬ�ಹ\(ೊಂD�ೆ _ಾಗ�ದಶ�ನ _ಾಡುವವನು. �ೕ�ೆ ಚತುಮು�ಖ ಬ�ಹ\%ಗೂ 
_ಾಗ�ದಶ�ನ _ಾಡುವವನು ಮತು8 ಮುV8 ಪXೆದ ಎQಾ7 ಆತ\%�ೆ 9ಾWSಾ?ರುವ ¤�ೕ ತತ± ಲ�Ôಗೂ 
ಆಶ�ಯ�ಾತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ‘ಮು;ಾ8	ಾಂ ಪರ_ಾ ಗ:ಃ’. 
 
೧೩) ಅವFಯಃ  
ಎQಾ7 ವಸು8�ನ ಒಳ?ದೂ4(ಅಯ) ಏಕರೂಪ	ಾ? ಇರುವವನು. ಆ	ೆ ಮತು8 ಇರು.ೆ ಒಳ�ೆ ಇರುವ ಭಗವಂತ 
ಒಬ^	ೇ *ೊರತು �ೇ(ೆ�ೇ(ೆ ಅಲ7. ಇZ7 ವFಯ ಅಂದ(ೆ ಕ�\ ಆಗುವYದು, ಖಚು�, 	ಾಶ ಇ9ಾFD. Sಾವ 
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;ಾಲದಲೂ7 ಕ`� ಆಗ�ೆ, 	ಾಶ.ಾಗ�ೆ, ಅ	ಾD-ಅನಂತ ;ಾಲದZ7 ಏಕರೂಪ.ಾ?ರುವ ,ಾಶ±ತ ತತ± 
ಭಗವಂತ ಅವFಯಃ 
೧೪) ಪYರುಷಃ 
 ಇದು ತುಂ�ಾ ಪ�ಮುಖ.ಾದ 	ಾಮ. .ೇದದ Mಾರಭೂತ.ಾದ ಪYರುಷಸೂಕ8ದZ7 ಬರುವಂತಹ ಸೂಕ8ಗಳ 
ಪ�:ಫಲದ ರೂಪ.ೇ ಭಗವಂತನ ಪYರುಷ 	ಾಮಕ.ಾದ ರೂಪ. ಪYರು ಅಂದ(ೆ ಎಲ7V<ಂತ �ೊಡÂದು ಅಥ.ಾ 
ಅನಂತ. ಬ�*ಾ\ಂಡ ರಚ	ೆ ಆಗುವ ಮುಂ�ೆ, ಬ�*ಾ\ಂಡ ಸೃ�K ಆದ �ೕಲೂ, ಬ�*ಾ\ಂಡ ಮತು8 zಂXಾಂಡದZ7 
ಅನಂತ.ಾ? ತುಂºರುವವನು ಪYರುಷಃ . 
ಈ ಶಬ4ವನು� ಪYರು+ಷಃ ಎಂದು ಒXೆದು ಅ×ೈ�ಸಬಹುದು. ಇZ7 ಪYರು ಅಂದ(ೆ ಪ[ಣ�9ೆ *ೊಂDದ �ೇಹ 
(Perfect body), ಷಃ ಅಂದ(ೆ 	ೆQೆIರುವವನು. ಆದ4%ಂದ ಪYರುಷ ಎಂದ(ೆ ಪYರದZ7 ಇದು4, ಅದರ ಒXೆತನವನು� 
*ೊಂDರುವ *ಾಗೂ ಇತರ ಎQಾ7 ಪYರದ ಒXೆಯ. ಪYರದ ಒಳ�ೆ, ಪYರದ *ೊರ�ೆ ತುಂº ಅನಂತ.ಾ?ರುವ 
ಪರಮ ಪYರುಷ.  ಾನ, ಶV8, ಬಲ, ಐಶ±ಯ�,�ೕಯ� ಮತು8 9ೇಜಸು« ಈ ಷಡುEಣಗ0ಂದ ಪ[ಣ�	ಾ? ಜಗತ8ನು� 
2ಯಂ:�ಸುವವ ಪYರುಷಃ. ಇನು� ಪY+ರು+ಷ ಅನು�ವ ಏ;ಾ£ರಗ0�ೆ �¤ಷK.ಾದ ಅಥ���ೆ. ‘ಪY’ ಅಂದ(ೆ 
ಎಲ7ವನೂ� Aಾವನ �ೊ0ಸುವವನು. ‘ರು’ ಅಂದ(ೆ 9ಾನು ಒಳ?ದು4, ಶತು³, ಅ ಾನ ಮತು8 ದುಃಖವನು� ತXೆದು, 
�ೕವನನು� ಉ�ಾ§ರ _ಾಡುವವನು. ‘ಷಃ’ ಎಂದ(ೆ ಎQೆ7Xೆ ಮಲ?ದವ! ಮಲ?ದವ ಅಂದ(ೆ ಅ	ಾSಾಸ.ಾ? 
ಎQಾ7 ;ಾಯ� _ಾಡುವವ. ಈ %ೕ: ಭಗವಂತನ ಪYರುಷಃ 	ಾಮ ಅ	ೇಕ ಅಥ�ಗಳZ7 9ೆ(ೆದು;ೊಳU�ತ8�ೆ. 
೧೫) Mಾ�ೕ 
Mಾ�ೕ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ವನೂ� ಕ~ಾ�(ೆ ;ಾಣಬಲ7ವ ಎಂದಥ�. ಭಗವಂತನ ಮುಂ�ೆ 	ಾವY ಮುB�;ೊಳU�ವYದು ಏನೂ 
ಇಲ7. ಭಗವಂತನ ಮುಂ�ೆ 	ಾ.ೆಲ7ರೂ ಬತ8ಲು. ಆತನ ಮುಂ�ೆ ಮುB�ಟುK;ೊಂಡು _ಾಡುವ Sಾವ ;ೆಲಸವ[ 
ಇಲ7. ಭಗವಂತನ ಮುಂ�ೆ 	ಾವY ಬತ8Qಾಗ�ೆ ಭಗವಂತ ನಮ�ೆ ಎಂದೂ ºB�;ೊಳU�ವYDಲ7. ಆದುದ%ಂದ 
ಭಗವಂತ ಎಲ7ವನೂ� ;ಾಣಬಲ7 Mಾ�. ಇZ7 ಅ�ಗಳU ಎಂದ(ೆ ಇಂD�ಯ ಉಳ�ವರು- ಅಂದ(ೆ 	ಾವY-2ೕವY; 
ಅ�ಗಳ ಸಖ	ಾ? ನಮ\ನು� ಉ�ಾ§ರ _ಾಡುವವನು Mಾ�. 
೧೬) �ೇತ�¶ಃ 
�ೇತ�¶ಃ ಎಂದ(ೆ �ೇತ�ವನು� :0ದವನು ಎಂದಥ�. �ೇತ� ಅಂದ(ೆ 	ಾವY .ಾಸ _ಾಡುವ 	ೆQೆ . 	ಾವY .ಾಸ 
_ಾಡುವYದು ಚತುಮು�ಖನ �ೇತ�.ಾದ ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡದZ7 ಮತು8 �ೕವದ 	ೆQೆSಾದ ಶ%ೕರ ನಮ\ �ೇತ�. 
ಅದ4%ಂದ �ೇತ�¶ಃ ಎಂದ(ೆ ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡವನು�, ಈ ಶ%ೕರವನು� ಮತು8 ಈ ಪ�ಪಂಚದ ರಹಸFವನು� ಸಂಪ[ಣ� 
:0ದವನು.  
೧೭) ಅ£ರಃ  
ಅ£ರ ಅಂದ(ೆ 	ಾಶ�ಲ7ದು4. Zz ಅ£ರ ಅಲ7. Zz ;ೇವಲ ಅ£ರದ ಪ�:ೕಕ. Zz 	ಾಶ.ಾಗಬಹುದು ಆದ(ೆ 
ಅ£ರಗ0�ೆ 	ಾಶ�ಲ7. ನ�\ಂದ *ೊರ*ೊಮು\ವ ಎQಾ7 ನು` ಈ ಆ;ಾಶದZ7 ,ಾಶ±ತ.ಾ? 
ಧ�2ಮುD�ತ.ಾ?ರುತ8�ೆ. 
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ಈ �ೕZನ ಅಥ�ವಲ7�ೇ ಇನೂ� ಅ	ೇಕ ಅಥ�ಗಳನು� ಅ£ರ 	ಾಮದZ7 ;ಾಣಬಹುದು. SಾವYದು ಎQಾ7 ಕXೆ 
.ಾFzI�ೆ�ೕ ಅದು ಅ£ರ (Omnipresence). '£ರ' ಎಂದ(ೆ 	ಾಶ; 	ಾಶ�ಲ7ದು4 ಅ£ರ. '£ರಣ' ಅಂದ(ೆ 
ಸು%ಸುವವನು, ಯುಗ ಯು�ಾಂತರದZ7 ನಮ\ �ೕQೆ ಕರು~ೆಯ ಮ¢  ೆಸು%ಸುವವನು ಅ£ರ. 
ಇನು� ಅ£+ರ-ಅ£ರ. ಇZ7 'ಅ£' ಎಂದ(ೆ ಇಂD�ಯ, 'ರ' ಎಂದ(ೆ ರಮಣ ಅಥ.ಾ ರ�ಸುವವನು. ಆದ4%ಂದ ಅ£ರ 
ಎಂದ(ೆ ಆನಂದಮಯ	ಾ? ಇಂD�ಯದZ7 	ೆQೆIರುವವನು ಎಂದಥ�. ಇZ7 'ಅ' ಎಂದ(ೆ ಅQಾ7 ಅಥ.ಾ ಇQಾ7. 
ಭಗವಂತ ಅQಾ7, ಭಗವಂತ ಇQಾ7! ಅಂದ(ೆ ಭಗವಂತ ನಮ�ೆ ;ಾಣುವ SಾವY�ೇ ವಸು8 ಅQಾ7 ಅವನZ7 
SಾವY�ೇ �ೋಷ�ಲ7. 

�ೕ�ೋ �ೕಗ��ಾಂ 	ೇ9ಾ ಪ�$ಾನಪYರುNೇಶ±ರಃ । 
	ಾರIಂಹವಪYಃ ¤�ೕ_ಾÁ ;ೇಶವಃ ಪYರುNೋತ8ಮಃ ॥೧೬॥ 

೧೮) �ೕಗಃ 
�ೕವದ �ೊ9ೆ�ೆ 2ರಂತರ.ಾ? ಇರುವ ಆಪ8 ಬಂಧು. 	ೆ	ೆ�ಾಗ ಮನದZ7 ಬಂದು 	ೆQೆಸುವವನು. ಭಕ8ರು 
ಬಯIದ4ನು� ಈXೇ%ಸುವವನು. 
೧೯) �ೕಗ��ಾಂ	ೇ9ಾ 
ಸವ� .ೇದ ಮಂತ�ಗಳನು� ಬಲ7ವರ 	ಾಯಕ. ಅ$ಾFತ\ದ ಬ�ೆಯನು�, �ೕವನ �ೕಗವನು� ಬಲ7  ಾ2ಗಳ 
	ೇ9ಾರ. 
೨೦) ಪ�$ಾನಪYರುNೇಶ±ರಃ  
ಪ�$ಾನ ಅಂದ(ೆ "¤�ೕ"-ಅಂದ(ೆ ಲ�Ô. ಲ�Ôಗೂ ಈಶ±ರ, ಬ�ಹ\ .ಾಯು�ಗೂ ಈಶ±ರ.  
೨೧) 	ಾರIಂಹವಪYಃ  
ನರ ಮತು8 Iಂಹ ರೂಪದZ7 ಕಂಬDಂದ ಉದ��I �ರಣFಕ¤ಪY�ನ ಸಂ*ಾರ _ಾ`ದ ಭಗವಂತನ ರೂಪ 
ಎನು�ವYದು �ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ;ಾಣುವ ಅಥ�. ಆದ(ೆ 	ಾರIಂಹವಪYಃ ಎನು�ವYದ;ೆ< �¤ಷK.ಾದ ಇತರ ಅಥ�ಗ0.ೆ. 
ಈ 	ಾಮವನು� ಒXೆದು �,ೆ7ೕ�Iದ(ೆ �¤ಷK ಅಥ�ಗಳನು� ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. ಇZ7 '	ಾರ' ಎಂದ(ೆ ನರರZ7 
ತುಂºರುವ ಅ ಾನ, 'Iಂಹ' ಎಂದ(ೆ Iಮ\: ಅಥ.ಾ 2.ಾ%ಸುವವನು, 'ವ' ಎಂದ(ೆ  ಾನ, ಪYಃ ಎಂದ(ೆ 
ಕರುHಸುವವನು. ಆದ4%ಂದ 	ಾರIಂಹವಪYಃ ಎಂದ(ೆ ನರರZ7 ತುಂºರುವ ಅ ಾನವನು� ಅ0I,  ಾನದ ºೕಜ 
ºತು8ವವನು ಎಂದಥ�. 
ಇNೆKೕ ಅಲ7�ೆ ಇನೂ� ಮುಂದ;ೆ< �,ೆ7ೕ�I�ಾಗ, 	ಾರ(	ಾ+ಅರ) ಎಂದ(ೆ �ೋಷ�ಲ7ದವನು; Iಂಹ ಎಂದ(ೆ 
ಭಯಂಕರ.ಾ? ಸವ� �ೋಷವನೂ� 	ಾಶ_ಾಡುವವನು. ಆದ4%ಂದ 	ಾರIಂಹವಪYಃ ಎಂದ(ೆ ಸವ� 
�ೋಷವನೂ� ಭಯಂಕರ.ಾ? 	ಾಶ_ಾ`ಯೂ ಕೂXಾ, SಾವY�ೇ �ೋಷ�ಲ7Dರುವವನು. ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 
ನರವಂಶವನು� 	ಾಶ_ಾ`, ಸೃ�K;ಾಲದZ7 ಪYನಃ ºೕಜ º:8 ಸೃ�K_ಾಡುವವನು. �ೕ�ೆ ಮನುಕುಲದ ಸೃ�K-
ಸಂ*ಾರ;ೆ< ;ಾರಣ	ಾದ ಭಗವಂತ 	ಾರIಂಹವಪYಃ 
೨೨) ¤�ೕ_ಾÁ 
ಇ`ೕ �ಶ±ದ ಒXೆತನ ಇರುವ ಭಗವಂತ ¤�ೕಮಂತ-ಅದ4%ಂದ ಆತ ¤�ೕ_ಾÁ. ಇZ7 ¤�ೕ� ಎಂದ(ೆ .ೇದ 
.ಾಙ\ಯ, ¤�ೕ_ಾÁ ಎಂದ(ೆ ಸಮಸ8 .ೇದDಂದ ಪ�:AಾದF	ಾದವನು ಎಂದಥ�. '¤�ೕ' ಎಂದ(ೆ B¾-ಪ�ಕೃ: 
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"ಲ�Ô". ಲ�Ôೕ ಪ:Sಾದ ಭಗವಂತ ¤�ೕ_ಾÁ. ಐತ(ೇಯ ಉಪ2ಷತು8 *ೇಳUವಂ9ೆ "ಕಣು� ಒಂದು ¤�ೕ, 
ಮನಸು« ಒಂದು ¤�ೕ, V� ಒಂದು ¤�ೕ, _ಾತು ಒಂದು ¤�ೕ ಮತು8 ಉIರು ಒಂದು ¤�ೕ " ಏ;ೆಂದ(ೆ ಈ 
ಪಂ�ೇಂD�ಯಗಳU ¤ರಸ«ನು� ಆಶ�WI;ೊಂ`ರುವ ಇಂD�ಯಗಳU. ಮನುಷF ಅ%�ನ ಸಂಪತ8ನು� ಗ0ಸುವY�ೇ 
ಕಣು� ಮತು8 V�ಗ0ಂದ. ಕಣು�-V� �ೇಹದ ಸೂಯ�-ಚಂದ�%ದ4ಂ9ೆ. ಅ?� ಸ±ರೂಪ.ಾ?ರುವ �ಾW (_ಾತು) 
ಮನುಷF2�ೆ ಭಗವಂತ ;ೊ¹Kರುವ ಅಪ[ವ�.ಾದ ಸಂಪತು8. _ಾತು *ೊರಡ�ೇVದ4(ೆ, 	ೋ`ದ4ನ� 
ಅನುಭ�ಸಲು, ;ೇ0ದ4ನು� ಗ��ಸಲು ಅತFಂತ ಮುಖF.ಾ? ಮನಸು« �ೇಕು. ಈ ಎQಾ7 ಇಂD�ಯಗಳನು� 
�ಾಲ	ೆಯZ7ಡಲು Aಾ�ಣಶV8 �ೇಕು. ಅದ4%ಂದ ಈ ಪಂ�ೇಂD�ಯಗಳU ಮನುಷFನZ7ರುವ ಅತFಂತ ¤�ೕಮಂತ 
ಅಂಗ. ಈ ಪಂ�ೇಂD�ಯಗಳನು� ನಮ�ೆ ದಯAಾZIದ ಆ ಕರು~ಾಮWೕ ಭಗವಂತ ¤�ೕ_ಾÁ. 
೨೩) ;ೇಶವಃ  
;ೇಶವ ಎಂದ(ೆ ಅತFಂತ ಸುಂದರ.ಾದ ಕೂದಲು ಉಳ�ವನು ಎಂದಥ�. ಇದು ಭಗವಂತನ ಕೃNಾ�ವ9ಾರದZ7 
ಬಂದ *ೆಸರು. ಕೃNಾ�ವ9ಾರದZ7 ಕೃಷ� ತನ� ಸುಂದರ.ಾದ ಗುಂಗುರು ಕೂದZನ Mೌಂದಯ�Dಂದ ಎಲ7ರನೂ� 
ಆಕ��ಸು:8ದ4. ಗಂಡಸರು , *ೆಂಗಸರು , �ೋವYಗಳU ಎಲ7ರೂ ಕೃಷ�2ಂದ ಆಕಷ�~ೆ�ೆ ಒಳ�ಾಗು:8ದ4ರು. ಈ 
%ೕ: ಸುಂದರ	ಾದ ಭಗವಂತ ;ೇಶವ. 
ಇನು� ಕೃNಾ�ವ9ಾರದZ7 ಕಂಸನ ಧೂತ	ಾದ ;ೇ¤ ಎಂಬ (ಾ£ಸನನು� ;ೊಂದ ಭಗವಂತನನು� ;ೇಶವ 
ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಕೃಷ�ನನು� ;ೊಲ7ಲು ಕಂಸ ;ೇ¤ಯನು� ಕುದು(ೆ ರೂಪದZ7 ಬೃಂ�ಾವನ;ೆ< ಕಳU�I;ೊ¹Kದ4. 
ಆತನನು� ಕೃಷ� ಸಂ*ಾರ _ಾ`ದ4. 
ಈ 	ಾಮವನು� ;ಾ+ಈಶ+ವ ಎಂದು ಒXೆದು ಅ×ೈ�ಸಬಹುದು. ಇZ7 ';ಾ' ಎಂದ(ೆ ಸೃ�K�ೆ ;ಾರಣ.ಾ?ರುವ 
ಚತುಮು�ಖ ಬ�ಹ\; 'ಈಶ' ಎಂದ(ೆ ಸಂ*ಾರ;ೆ< ;ಾರಣ.ಾ?ರುವ ಶಂಕರ; ;ೇಶವ ಎಂದ(ೆ ಸೃ�K-ಸಂ*ಾರ;ೆ< 
;ಾರಣ.ಾ?ರುವ ಪರಶV8. 
ಇನು� ;ೇಶ ಎಂದ(ೆ ಸೂಯ�ಮಂಡಲDಂದ ಭೂ��ೆ ಹ%ದುಬರುವ Vರಣ. Mೌರ ಮಂಡಲದZ7 2ಂತು, Mೌರ 
ಶV8Wಂದ ಈ ಜಗತ8ನು� �ೆಳ?ಸುವ �ಾಯ:³ೕ ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ-;ೇಶವ. 
೨೪) ಪYರುNೋತ8ಮಃ  
ಪYರುNೋತ8ಮ ಎನು�ವ 	ಾಮದ ಸಂಪ[ಣ� ಅಥ�ವನು� ಭಗವDEೕ9ೆಯ ಹD	ೈದ	ೇ ಅ$ಾFಯದZ7 
;ಾಣಬಹುದು. ಅZ7 ಕೃಷ� *ೇಳU9ಾ8	ೆ: 
 

�ಾ±�_ೌ ಪYರುNೌ Qೋ;ೇ £ರMಾ�£ರ ಏವ ಚ । 

£ರಃ ಸ.ಾ�H ಭೂ9ಾ2 ಕೂಟMೊ¬ೕऽ£ರ ಉಚ�Å9ೇ  ॥೧೫-೧೬ ॥ 
ಉತ8ಮಃ ಪYರುಷಸ8ÇನFಃ ಪರ_ಾ9ೆÑತುF�ಾಹೃತಃ । 
�ೕ Qೋಕತ�ಯ_ಾ�ಶF ºಭತF�ವFಯ ಈಶ±ರಃ  ॥೧೫-೧೭ ॥ 

ಯMಾ\¾ £ರಮ:ೕ9ೋऽಹಮ£(ಾದz �ೋತ8ಮಃ । 

ಅ9ೋऽI\ Qೊ;ೇ .ೇ�ೇ ಚ ಪ��ತಃ ಪYರುNೋತ8ಮಃ ॥೧೫-೧೮ ॥  
 



ಸಹಸ�	ಾಮ 
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ಅಂದ(ೆ QೋಕದZ7 ಎರಡು ಬ�ೆಯ ಪYರುಷ%ರು9ಾ8(ೆ. £ರಪYರುಷ ಮತು8 ಅ£ರಪYರುಷ. ಬ�*ಾ\D ಸಮಸ8 
�ೕವರೂ  £ರಪYರುಷರು. ಈ ಚ(ಾಚರದ ಕೂಟವನು� ಕೂ`IಟK B¾ ಪ�ಕೃ:@ೕ ಅ£ರ ಪYರುಷ¢ೆ2I�ಾ4¢ -ೆ(ಅ-
೧೫, ,ೆ67ೕ-೧೬); ಈ ಎರಡಕೂ< �?Qಾದವನು ಪYರುNೋತ8ಮ. ಅವನ	ೆ�ೕ ಪರ_ಾತ\ ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಅ0�ರದ 
ಆ ಪರ�ೕಶ±ರ	ೇ ಮೂರು Qೋಕ�ೊಳ?ದು4 ಸಲಹು9ಾ8	ೆ (ಅ-೧೫, ,ೆ67ೕ-೧೭). 	ಾನು £ರವನು� �ೕ% 
2ಂತವನು. ಅ£ರV<ಂತಲೂ �%ಯನು, ಅದ;ೆ<ಂ�ೇ Qೋಕದಲೂ7, .ೇದದಲೂ7 'ಪYರುNೋತ8ಮ' ಎಂದು 
*ೆಸ(ಾ?�ೆ4ೕ	ೆ (ಅ-೧೫, ,ೆ67ೕ-೧೮). 
ಪYರುNೋತ8ಮ ಎನು�ವ 	ಾಮವನು� ಮೂರು-	ಾಲು< ಬ�ೆWಂದ ಪ��ೕ?ಸು9ಾ8(ೆ. ಉತ8ಮಪYರುಷ; 
ಮ*ಾಪYರುಷ ; ಪರಮಪYರುಷ ಮತು8 ಪYರುNೋತ8ಮ. ಎಲ7ವ[ ಸು_ಾ(ಾ? ಒಂ�ೇ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8.ೆ. 
ಉತ8ಮಪYರುಷ ಎಂದ(ೆ ಪYರುಷರZ7 ಉತ8ಮ. £ರಪYರುಷ ಎಂದ(ೆ £ರ.ಾದ ಪYರದZ7 ಇರುವ ಎQಾ7 �ೕವರು. 
	ಾಶ.ಾಗುವ ಹD	ೈದು �ೇZWಂದ ಬದ§	ಾದ, ಶ%ೕರದZ7ರುವ �ೕವ £ರಪYರುಷ.  
�ೕವರನು� ಬಂªIರುವ ಹD	ೈದು �ೇZಗಳU ಈ ;ೆಳ?ನಂ:.ೆ: 
೧) ಶ��ೆ§ಯ �ೇZ: ಇದರZ7 ಎರಡು �ಧ. �ೕವಸ±ರೂಪಭೂತ.ಾದ �ೇZ (V9ೆ8Mೆಯಲು ಆಗದ �ೇZ) *ಾಗೂ 
�ೕವ ಸ±+ಾವದ �ೇZ(V9ೆ8Mೆಯ�ೇ;ಾದ �ೇZ). ಮ	ೆತನ , ಕುಟುಂಬ , �ೆ¢ೆದ .ಾ9ಾವರಣದ ಪ�+ಾವDಂದ 
ಬಂದ ಶ��ೆ§, ಪ%ಸರದ ಪ�+ಾವ, ಮ	ೆತನದ ಅನುವಂ¤ೕಯ(�ೕÁ«)ಪ�+ಾವDಂದ ಬಂದ ಶ��ೆ§, ಇ9ಾFDಯನು� 
�ೕ%2ಂತು 	ೋ`�ಾಗ _ಾತ� 2ಜ.ಾದ ಶ��ೆ§ ಎಂದ(ೆ ಏನು ಎಂದು ಅಥ�.ಾಗುತ8�ೆ. 
೨-೬)ಪಂಚಭೂತಗಳ �ೇZ: ಮಣು�-2ೕರು(ಅನ�ಮಯ ;ೋಶ), �ೆಂV-�ಾ0-ಆ;ಾಶ (Aಾ�ಣಮಯ ;ೋಶ). 
೭)ಇಂD�ಯಗಳ �ೇZ: ;ೆಟKದ4ನು� _ಾಡುವ ಐದು  ಾ	ೇಂD�ಯಗಳU(V�, ಮೂಗು, ಕಣು�, 	ಾಲ�ೆ ಮತು8 
ಚಮ�) ಮತು8 ಐದು ಕ�ೕ�ಂD�ಯಗಳU(;ೈ, ;ಾಲು, ಮುಖ, ಉಪಸ¬ ಮತು8 ಗುದ). 
೮)ಅಂತಃಕರಣದ �ೇZ: ;ೆಟKದ4ನು� �ೕBಸುವ ಮನಸು« ೯)ಅನ�ದ �ೇZ: ಆ*ಾರ. ೧೦)�ೕಯ�ದ �ೇZ: ಶV8. 
೧೧-೧೩) ತಪಃ-ಮಂತ�ಃ-ಕಮ�ಃ : *ಾ�ಾಗ�ೇಕು �ೕ�ಾಗ�ೇಕು ಅನು�ವ ಆQೋಚ	ೆ (:ರುಕನ ಕನIನಂ9ೆ)-
ತಪಃ; ತನ� ಕನಸನು� ನನಸು _ಾಡಲು ಆಡುವ _ಾತು�ಾ%;ೆ ಮಂತ�ಃ; ಅದನು� Mಾªಸಲು _ಾಡುವYದು ಕಮ�. 
೧೪)QೋಕಗಳU: I¬ರ-ಚರ Mೊತು8ಗಳU (	ಾನು _ಾ`ದು4, ನನ�ದು ಅನು�ವ Mೊತು8ಗಳU). ೧೫)	ಾಮದ �ೇZ: 
Name and fame, Vೕ:�. ಈ �ೕZನ 	ಾಶ.ಾಗತಕ<ಂತಹ ಹD	ೈದು �ೇZಗಳ ಒಳ�ೆ 
IV<*ಾV;ೊಂ`ರುವY�ೇ ಹD	ಾರ	ೇ �ೕವ. �ೕ��ೆ ಈ �ೕZನ �ೇZ ಎನು�ವ ಅಂ? *ಾV ಈ ಪ�ಪಂಚ;ೆ< 
¤£ಣ;ಾ<? ಕ0Iರುವ B¾8 ಪ�ಕೃ: ಲ�Ô ಹD	ೇಳ	ೇ ಅ£ರಪYರುಷಳU. ಈ �ೕZನ £ರ-ಅ£ರಗ0?ಂತ 
ಅ:ೕತ	ಾದ ಹD	ೆಂಟ	ೆಯ ಭಗವಂತ ಪYರುNೋತ8ಮ. �ೕZನ �ೇZWಂದ �ೕ�ಯನು� º`I ಮುV8ಯನು� 
ಕರುHಸುವವನು ಪYರುNೋತ8ಮ. 

ಸವ�ಃ ಶವ�ಃ ¤ವಃ Mಾ¬ಣುಭೂ�9ಾD2�ªರವFಯಃ । 
ಸಂಭ²ೕ +ಾವ	ೋ ಭ9ಾ� ಪ�ಭವಃ ಪ�ಭು%ೕಶ±ರಃ ॥೧೭॥ 

೨೫) ಸವ�ಃ  
�ಶ±ಂ ಮತು8 ಸವ� ಎರಡು ಸ_ಾ	ಾಥ�ಕ.ಾದ 	ಾಮಗಳU. ಭಗವಂತ ಸವ� ಅಂದ(ೆ ಸವ�ಸಮಥ�, ಸವ�ಗತ 
ಮತು8 ಸವ�ಗುಣಪ[ಣ�. ಸವ� ಅಂದ(ೆ ಎಲ7ವನೂ� :0ದವನು, ಎQೆ7Xೆ ತುಂºರುವವನು, ಎQಾ7 ;ಾಲದಲೂ7-  
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ಇರುವವನು, ಎಲ7ಕೂ< ;ಾರಣ	ಾದವನು ಮತು8 ಪ%ಪ[ಣ�	ಾದವನು. 
೨೬) ಶವ�ಃ 
ಶವ� ಎಂದ(ೆ ¤ವ	ೊಳ�ೆ 	ೆQೆI ಸಮಸ8 ಜಗತ8ನು� ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವವನು. ದುಜ�ನ%�ೆ, Aಾzಗ0�ೆ 
ದುಃಖವನು� ;ೊಡುವವನು ಶವ�. 
೨೭) ¤ವಃ 
‘ಶ’ ಅಂದ(ೆ ಸುಖ; ¤ವ ಎಂದ(ೆ  ಾ	ಾನಂದ *ಾಗೂ ಪರಮಮಂಗಳ ಸ±ರೂಪ.  
೨೮) Mಾ¬ಣುಃ 
Mಾ¬ಣು ಎಂದ(ೆ ‘ಚZಸದ’ ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಭಗವಂತ ಸವ�ಗತ ಅದ4%ಂದ ಆತ Mಾ¬ಣು. ಆತ 
ಚZಸ�ೇ ಮಲ?ದ4ರೂ, ಎQಾ7 ಕXೆ ತಲುಪಬಲ7. ಏ;ೆಂದ(ೆ ºಂಬ ರೂಪ.ಾ? ಪ�:�ಂದರಲೂ7 ಭಗವಂತ 

ಇ�ಾ4	ೆ. ಆತ ಆ;ಾಶV<ಂತ �ೊಡÂವ , ಪರ_ಾಣು?ಂತ Bಕ<ವ! ಚZIದಂ9ೆ ;ಾಣುವ, ಚZಸ�ೇ ಇರುವ(It 
moves and it moves not!) ಭಗವಂತ Mಾ¬ಣುಃ. 
೨೯) ಭೂ9ಾDಃ 
ಭೂ9ಾD ಎಂದ(ೆ ಎQಾ7 ಭೂತಗಳ ಆD. ಎQಾ7 �ೕವಗಳ, ಎQಾ7 ಜಡಗಳ, ಎQಾ7 ಚ(ಾಚ(ಾತ\ಕ.ಾದ *ಾಗೂ 
�ೇತ	ಾ�ೇತ	ಾತ\ಕ.ಾದ ಪ�ಪಂಚ;ೆ< ಆD ;ಾರಣ	ಾದವ ಭೂ9ಾD. ಅNೆKೕ ಅಲ7, ಈ ಎQಾ7 ಭೂತಗಳನು� 
ತನ�Z7%I;ೊಂಡು Aಾಲ	ೆ _ಾಡುವವನು, ;ೊ	ೆ�ೆ ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವವನೂ ಅವ	ೇ. ಆದ4%ಂದ ಸಮಸ8 
ಚ(ಾಚ(ಾತ\ಕ.ಾದ, �ೇತ	ಾ�ೇತ	ಾತ\ಕ.ಾದ ಪ�ಪಂಚದ ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರ;ೆ< ;ಾರಣ	ಾದವನು 
ಭೂ9ಾD. ಅಲ7�ೆ ಭೂತರು ಎಂದ(ೆ ಮುಕ8ರು ಕೂXಾ *ೌದು. ಮುಕ8%�ೆ ಮುV8ಯನು� ಕರುHಸುವವನು ಭೂ9ಾD. 
೩೦) 2ªರವFಯಃ 
2ªಃ+ಅವFಯಃ =2ªರವFಯ. 2ª ಅಂದ(ೆ ;ೊಪ�%�ೆ (ಹೂ:ಟK ಸಂಪತು8). ಭಗವಂತನ ಅ%.ೇ ಅ:�ೊಡÂ, 
ಕರಗದ, ಅಥ.ಾ ಅ0ಯದ (ಅವFಯ) ಸಂಪತು8. 2ಗೂಢ.ಾದ ಹೃದಯ ಗು*ೆ�ಳ�ೆ ಅಡ?ರುವ ಹೃತ<ಮಲ 
ಮಧF 2.ಾISಾದ ಭಗವಂತ ಅಪ[ವ� *ಾಗೂ ಅಮೂಲF.ಾದ 2ª. ಅವನು ‘ಅ�’ ಅಂದ(ೆ ಅವ: ಅಥ.ಾ 
ರ£ಕ. ಹೃದಯ ಗು*ೆಯZ7 ಅಡ?ದು4, ನಮ\ 2ರಂತರ ರ£~ೆ _ಾಡುವವನು. ಅಯಃ ಎಂದ(ೆ ಎQಾ7 ಕXೆ 
ಇರುವವನು. ನಮ\ �ೇಮ;ೊ<ೕಸ<ರ, ನಮ\ ರ£~ೆ�ೋಸ<ರ, ನಮ\Z7 ಅಡ? ಕು0:ರುವ, *ಾಗೂ ಎQಾ7 ಕXೆ 
ಇರುವ ಅಪ[ವ� 2ª- 2ªರವFಯಃ. 
೩೧) ಸಂಭವಃ 
ಸಂಭವಃ ಎಂದ(ೆ ಭಕ8ರು ಕ(ೆ�ಾಗ 9ಾ	ೇ 9ಾ	ಾ? ಸಂಭ�ಸುವವನು (ಭೂ��ೆ ಇ0ದು ಬರುವವನು). ಜಗ:8ನ 
ಸೃ�K�ೆ ;ಾರಣ	ಾದವನು *ಾಗೂ ಜಗ:8ನ Aಾಲ	ೆ�ೋಸ<ರ 9ಾ	ೇ 9ಾ	ಾ? ಅವತ%ಸುವವನು. ಸ�ೕBೕನಃ 
ಭವಃ - ,ೆ�ೕಷ3.ಾದ ಉನ�: ಅಥ.ಾ ಮುV8 Sಾ%ಂದ Iಗುತ8�ೋ ಅವನು ಸಂಭವಃ  
೩೨) +ಾವನಃ  
ಒ�ೊ^ಬ^(ೊಳ?ದು4 ಅವರ +ಾವ	ೆಗಳನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಶV8Sಾದ ಭಗವಂತ +ಾವನಃ. 
+ಾವಂ+ನಯ:=+ಾವನಃ. ಅಂದ(ೆ ನಮ�ೆ ಆನಂದವನು� ;ೊಡುವವನು. +ಾವಂ+ಅಪನಯ:=+ಾವನಃ ಅಂದ(ೆ 
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	ಾವY ;ೆಟK �ಾ%ಯZ7 ನXೆ�ಾಗ ನಮ\ನು� ಸ% �ಾ%�ೆ ತರಲು ನಮ�ೆ ದುಃಖವನು� ;ೊಡುವವನು. �ೕ�ೆ ನಮ\ 
ಸುಖ-ದುಃಖ;ೆ< ;ಾರಣ	ಾದ ಭಗವಂತ +ಾವನಃ . 
೩೩) ಭ9ಾ� 
ಭ9ಾ� ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ವನೂ� *ೊತ8ವನು; ಇ`ೕ �ಶ±ವನು� ಧ%Iದವನು. �ಶ±ದ ಮೂQಾ$ಾರ	ಾದ ಭಗವಂತ 
ಭ9ಾ�. 
೩೪) ಪ�ಭವಃ 
ಎಲ7V<ಂತ ಪ�ಕೃಷK	ಾ?ರುವ, ಎಲ7V<ಂತ �¤ಷK	ಾ?ರುವ,  ಾನ ಸ±ರೂಪ	ಾದ ಭಗವಂತ ಪ�ಭವಃ. Sಾರು 
ಎಲ7%?ಂತ �ೊಡÂವ	ೋ, Sಾ%ಂದ ಎಲ7ರೂ ಎತ8ರ;ೆ< ಏರಲು MಾಧF²ೕ, ಅವನು ಪ�ಭವಃ. 
೩೫) ಪ�ಭುಃ 
ಭಗವಂತ ಸವ�ಸಮಥ� ಆದ4%ಂದ ಆತ ಎಲ7ರ ಪ�ಭು.  
೩೬) ಈಶ±ರಃ 
ಈಶರು ಎಂದ(ೆ ನಮ\ �ೇಹ *ಾಗೂ ಪ�ಪಂಚ;ೆ< ಸಂಬಂಧಪಟK ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆಗಳU. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ ಶ2-
ಪೃ��ಯ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ; ಬುಧ-2ೕ%ನ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ; ಗಣಪ:-ಆ;ಾಶದ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ; 
ಸೂಯ�- ಕH�ನ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ; ಚಂದ�- V�ಯ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ; ವರುಣ- 	ಾZ�ೆಯ ಅ¨_ಾ2 
�ೇವ9ೆ; ಅ?�-_ಾ:ನ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ; ಇಂದ�-;ೈಯ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ; ಯ¶- ;ಾZನ ಅ¨_ಾ2 
�ೇವ9ೆ; ಅ2ರುದ§ , ಬೃಹಸ�: , ವರುಣ , �ತ�, ಇಂದ� , ;ಾಮ , ಗರುಡ , ,ೇಷ , ರುದ�, .ಾಯು- ಇವ(ೆಲ7ರೂ 
ಮನI«ನ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆಗಳU . ಶ��ೆ§ಯ �ೇವ9ೆ- ಸರಸ±:. �ೕ�ೆ �ೇ(ೆ �ೇ(ೆ �ೇವ9ೆಗಳ ಸಮು�ಾಯ��ೆ. 
ಈ �ೇವ9ೆಗಳ ಸಮೂಹ ನಮ\ �ೇಹದZ7ರುವ ಹD	ೈದು �ೇZಗಳನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಈಶರು. ಈ ಎQಾ7 
�ೇವ9ೆಗಳU ಅಖಂಡ.ಾದ ಭಗವಂತನ 2ೕ:�ೆ ಬದ§(ಾ? ;ೆಲಸ _ಾಡು:8ರು9ಾ8(ೆ. ಈ ಎQಾ7 ಈಶ%ಗೂ 
ವರ	ಾದವ, ,ೆ�ೕಷ3	ಾದವ , ಈ �ೇಹದZ7ರುವ ಸವ�-2Sಾಮಕ	ಾದ ಭಗವಂತ ಈಶ±ರ-ಪ�ಭು%ೕಶ±ರ. 

ಸ±ಯಂಭೂಃ ಶಂಭು(ಾDತFಃ ಪYಷ<(ಾ�ೋ ಮ*ಾಸ±ನಃ । 
ಅ	ಾD2ಧ	ೋ $ಾ9ಾ �$ಾ9ಾ $ಾತುರುತ8ಮಃ ॥೧೮॥ 

೩೭) ಸ±ಯಂಭೂಃ 
ಸ±ಯಂಭೂಃ ಅಂದ(ೆ 9ಾ	ೇ 9ಾ	ಾ? ಪ[ಣ�.ಾ?ರುವವನು, ತ2�ಂದ 9ಾ	ೇ ಆ�ಭೂ�ತ	ಾಗುವವನು. 
ನಮ\ ಪ[ಣ�9ೆ ಇ	ೊ�ಬ^ರು ;ೊಟK(ೆ _ಾತ�. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ ಸ±ಯಂಪ[ಣ�. ಭಗವಂತ ಅವತ%ಸಲು Sಾರು 
;ಾರಣ? ಅವನು ಹು¹KಬರುವYದ;ೆ< Sಾರೂ ;ಾರಣರಲ7. ಆತ ಸ±ಯಂಭೂಃ. ಅಂದ(ೆ 9ಾ	ೇ 9ಾ	ಾ? ಹು¹K 
ಬರುವವನು. ಭಕ8ರ ಬಯ;ೆ ಈXೇ%ಸಲು ಸ±ಯಂ ಇ�ೆ¼Wಂದ ಅವತ%I ಬರುವವನು. 
ಭಗವಂತ  ಾನDಂದ- ಾನದಂ9ೆ, DೕಪDಂದ-Dೕಪದಂ9ೆ. ಒಂದು DೕಪDಂದ ಇ	ೊ�ಂದು Dೕಪ ಹB�ದ(ೆ 
ಮೂಲ Dೕಪದ ಪ�;ಾಶ ಕ`� ಆಗುವYDಲ7. ಭಗವಂತ ಒಂದು ರೂಪDಂದ ಇ	ೊ�ಂದು ರೂಪ;ೆ< ಅ¨ವFಕ8 
ಆಗು9ಾ8 *ೋಗು9ಾ8	ೆ. ಆದ(ೆ ಮೂಲವ[ ಪ[ಣ�, ಮೂಲDಂದ ಬಂದ ಅವ9ಾರವ[ ಪ[ಣ�. ಈ %ೕ: 
ಅವ9ಾರ;ೆ< yದಲೂ ಪ[ಣ�9ೆಯZ7ದು4, ಅವ9ಾರದಲೂ7 ಪ[ಣ�.ಾ?, ಅವ9ಾರದ ನಂತರ ಮ9ೆ8 *ೋ? 
ಪ[ಣ�9ೆಯQೆ7ೕ ಉ0ಯುವ ಭಗವಂತ ಸ±ಯಂಭೂಃ. 
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೩೮) ಶಂಭುಃ  
'ಶಂ-ಭವ:' ಎಂದ(ೆ ಆನಂದ ರೂಪ. 'ಶಂ-ಭವ: ಅ	ೇನ' ಎಂದ(ೆ ಆನಂದ ;ೊಡುವವನು ಎಂದಥ�. ಇZ7 'ಶಂ' 
ಎಂದ(ೆ ಆನಂದ. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ "ಹ%ಃ ಓ{, ಶಂ 	ೋ �ತ�ಃ, ಶಂ ವರುಣಃ, ಶಂ 	ೋ ಭವತ±ಯ�_ಾ, ಶಂ 
	ೋ ಇಂ�ೊ�ೕ ಬೃಹಸ�:ಃ, ಶಂ 	ೋ �ಷು�’ರುರುಕ�ಮಃ". ಇZ7 ‘ಶಂ’ ಎನು�ವ ಪದವನು� ಆನಂದಮಯ ಎನು�ವ 
ಅಥ�ದZ7 ಉಪ�ೕ?I�ಾ4(ೆ. ಎQಾ7 ,ಾಸ³ಗಳó ಭಗವಂತನನು� ಆನಂದಮಯ	ೆಂದು *ೇಳUತ8.ೆ. Sಾರು 
ಸ±ಯಂ ಆನಂದಮಯ	ೋ , Sಾರು ಎಲ7%ಗೂ ಆನಂದವನು� ;ೊಡಬಲ7	ೋ ಅವನು ಶಂಭು. 
೩೯) ಆDತFಃ 
ಆDತF ಅಂದ(ೆ ಅD:ಯ ಮಗ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅಥ�. ಅD:-ಕಶFಪ ಮಹ��ಯ *ೆಂಡ: *ಾಗೂ �ೇವ9ೆಗಳ 
9ಾW. ಅD:�ೆ ಹ	ೆ�ರಡು ಮಂD ಮಕ<ಳU. ಅವರನು� �ಾ±ದ,ಾDತFರು ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. 
�ವMಾ±Á(ಸೂಯ�), ಆಯ�_ಾ, ಪ[Nಾ, ತ±NಾK, ಸ�9ಾ, ಭಗ, $ಾತ, �$ಾತ(ಪಜ�ನF), ವರುಣ, �ತ�, 
ಇಂದ�, ಉರುಕ�ಮ -ಇವ(ೇ ಆ ಹ	ೆ�ರಡು ಮಂD ಆDತFರು. ಈ ಹ	ೆ�ರಡು �ೇವ9ೆಗ¢ೇ ವಷ�ದ ಹ	ೆ�ರಡು 
_ಾಸದ �ೇವ9ೆಗಳU. ಇವರZ7 ಒಬ^ ಸೂಯ�, ಒಬ^ ವರುಣ, ಮ9ೊ8ಬ^ �ತ�, ಇ	ೊ�ಬ^ ಇಂದ�. *ಾ�ೆ 
;ೊ	ೇಯ ಮಗ	ೇ .ಾಮನ ರೂz �ಷು� . ಅವನು ಎಲ7%?ಂತ ;ೊ	ೆ�ೆ ಹು¹Kದರೂ, ಆDಯZ7 ಇದ4ವನು-
ಆದ4%ಂದ ಆತ ಆDತFಃ. ಅವನು ಆD+: ಅಂದ(ೆ ಆDಯZ7  ಾ	ಾನಂದ ಸ±ರೂಪ	ಾ?ದ4ವ, ಎಲ7ಕೂ< 
;ಾರಣಕತ�. ಇದಲ7�ೆ ಸೂಯ� ಮಂಡಲದZ7 (ಆDತFನZ7) ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತನನು� ಆDತFಃ 
ಎನು�9ಾ8(ೆ. 
೪೦) ಪYಷ<(ಾ£ಃ 
ಪYಷ<ರ ಎಂದ(ೆ ಕಮಲ, ಅ£ ಎಂದ(ೆ ಕಣು� . ಪYಷ<(ಾ£ ಎಂದ(ೆ 2ೕರನು� �ೕರುವ ಬ0�ಯZ7 ಈಗNೆKೕ ಅರ0ದ 
ಕಮಲದಂ9ೆ ಅರಳUಗಣು� ಉಳ�ವನು. 'ಅರಳUಗಣು�' ಎಂದ(ೆ ಆನಂದಮಯ ವFV8ತ±. ಭಗವಂತ 
ಆನಂದಮಯಪ[ಣ�. ಕಣು� ಅರಳUವYದು ಆನಂದದ �ೊ9ೆ�ೆ ;ಾರುಣFದ ಸಂ;ೇತ ಕೂXಾ *ೌದು. ಪY�Kಕರ 
	ೋಟ ಉಳ�ವನು *ಾಗೂ ನಮ\ನು� ಸ�ಾ ರ�ಸುವ ;ಾರುಣFಮೂ:� ಭಗವಂತ ಪYಷ<(ಾ£ಃ. .ೇದಗಳZ7 
*ೇಳUವಂ9ೆ SಾವYದರZ7 ಇ`ೕ ಪ�ಪಂಚ ಹುದು?�ೆ�ೕ ಅದು ಹುಟKದವನ *ೊಕು<ಳZ7 ಹು¹Kತು". *ೊಕು<ಳZ7 
ಹು¹Kದು4 9ಾವ(ೆರೂಪದ ಬ�*ಾ\ಂಡ (ಬ�ಹ\ನ yಟೆK). ೧೪ ಎಸಳUಗಳUಳ� 9ಾವ(ೆ ಅಂದ(ೆ ಹD	ಾಲು< 
QೋಕಗಳUಳ� ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡ. ಆದ4%ಂದ ಭಗವಂತ ಪYಷ<ರದZ7 ತುಂºರುವ ಅ£ -ಪYಷ<(ಾ£. 
೪೧) ಮ*ಾಸ±ನಃ 
ಮ*ಾ ಎಂದ(ೆ ಮಹ9ಾ8ದ, ಸ±ನ ಎಂದ(ೆ 	ಾದ. ಎಲ7V<ಂತ ಮಹ9ಾ8ದ 	ಾದ.ಾದ .ೇದವನು� ಸೃ�K 
_ಾ`ದವನು ಮ*ಾಸ±ನ. ಮ*ಾ+ಅಸು+ಅನ=ಮ*ಾಸ±ನ. ಇZ7 ಅಸು ಎಂದ(ೆ 'ಇಂD�ಯ', ಮ*ಾಅಸು ಎಂದ(ೆ 
'ಅತFಂತ ಮುಖF ಇಂD�ಯ. ಅನ ಎಂದ(ೆ 'ಚಲ	ೆ'. �ೇಹದZ7 ಇರುವ ಎQಾ7 ಇಂD�ಯಗಳZ7 ಉIರು(Aಾ�ಣ) 
ಅತFಂತ ಮುಖF ಇಂD�ಯ. ಅದ4%ಂದ ಅಸುಗಳZ7 ಮ*ಾ ಅಸು ಉIರು(ಮುಖFAಾ�ಣ). ಈ ಮುಖFAಾ�ಣ2ಗೂ 
ಕೂXಾ ಚಲ	ೆ ;ೊಟK ಭಗವಂತ ಮ*ಾಸ±ನಃ. 
೪೨)ಅ	ಾD2ಧನಃ 
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ಭಗವಂತ2�ೆ ಆD-ಅಂತ, ಹುಟುK-MಾವY ಎನು�ವYDಲ7. Aಾ�ಣ(ಅನ)ನZ7ದು4, ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರ;ೆ< ;ಾರಣ	ಾದ 
ಭಗವಂತ ಅ	ಾD2ಧನಃ 
೪೩) $ಾ9ಾ 
$ಾ9ಾ ಅನು�ವ ಭಗವಂತನ 	ಾಮ ಅ	ೇಕ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಇ`ೕ ಜಗತ8ನು� $ಾರ~ೆ _ಾಡುವ ಮತು8 
Òೕಷ~ೆ _ಾಡುವ ಶV8 ಉಳ�ವನು; ಎಲ7%ಗೂ ಏನು �ೇ;ೋ ಅದನು� ;ೊಟKವನು; ಎQಾ7 	ಾಮವನು� 
ಧ%Iದವನು ಇ9ಾFD. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ $ಾ9ಾ. 
೪೪) �$ಾ9ಾ 
ಸಂMಾರ ಅವMೆ¬ಯZ7 _ಾತ� ಅಲ7, �¤ಷK ಅವMೆ¬ಯZ7ಯೂ(ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ yೕ£ I¬:) ಭಗವಂತ $ಾ9ಾ-
ಅದ4%ಂದ ಆತ �$ಾ9ಾ. 
೪೫) $ಾತುರುತ8ಮಃ  
$ಾತುಹು ಎಂದ(ೆ ಚತುಮು�ಖ ಬ�ಹ\2ಗೂ ಉತ8ಮ	ಾ?ರುವವನು ಎಂದಥ�. ಆತ :�$ಾತು. ಅಂದ(ೆ 
ಮೂರನು� ಧ%Iರುವವನು. ಮೂರು .ೇದಗಳನು�, ಮೂರು ;ಾಲ ಮತು8 ಮೂರು Qೋಕವನು� ಧ%Iರುವ, 
ಎಲ7%?ಂತ ,ೆ�ೕಷ3	ಾ?ರುವ ಸ.ಾ�$ಾರ	ಾದ ಭಗವಂತ $ಾತುರುತ8ಮಃ. 

ಅಪ��ೕ�ೕ ಹೃ�ೕ;ೇಶಃ ಪದ\	ಾ+ೋಮರಪ�ಭುಃ । 
�ಶ±ಕ_ಾ� ಮನುಸ±äNಾK ಸ¬�ಷ3ಸô�(ೋ ಧು�ವಃ ॥೧೯॥ 

೪೬) ಅಪ��ೕಯಃ 
ಅಪ��ೕಯ ಎಂದ(ೆ ;ೈ�ೆಟುಕದ, ನಮ\ ಬುD§Wಂದ ಅ¢ೆಯಲು ಅMಾಧF.ಾದ, ಆದರೂ :0ಯಲು 
MಾಧF.ಾದವ ಎಂದಥ�. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ- ಸಮುದ�ದ 2ೕರು ಸಂಪ[ಣ� ನಮ\ ;ೈ�ೆಟಕದು. ಆದ(ೆ 
ನ�\ಂ�ಾದಷುK 	ಾವY ತಂದು ಮ	ೆಯZ7 ,ೇಖ%Iಡಬಹುದು ಮತು8 :0ಯಬಹುದು. ಒಂದು ಚಮಚ ಸಮುದ�ದ 
2ೕ%ನ ರುB ಉ0ದ 2ೕ%ನ ರುB?ಂತ ¨ನ�ವಲ7. ಭಗವಂತ ಕೂXಾ ಸಮುದ�ದ 2ೕ%ನಂ9ೆ. ಅದ4%ಂದ ಆತ 
ಅಪ��ೕಯ. 
೪೭) ಹೃ�ೕ;ೇಶಃ 
ಭಗವಂತನನು� ಹುಡುಕು9ಾ8 *ೋದ(ೆ, ಆತ �:ಜದಂ9ೆ ದೂರ ದೂರ *ೋಗು9ಾ8	ೆ. ಅದ4%ಂದ ಅವನನು� 
ಎQೆ7Qೊ7ೕ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು 2ಂತQೆ7ೕ 2ಂತು 2	ೊ�ಳ�ೆ ಹುಡುಕು. 2ನ� ಹೃತ<ಮಲದQೆ7ೕ ಅವ2�ಾ4	ೆ! 
ಹೃ�ೕಕಗ0�ೆ ಈಶ ಹೃ�ೕ;ೇಶ. ಇZ7 ಹೃ�ೕಕ ಎಂದ(ೆ ಇಂD�ಯಗಳU. ಆತ ಇಂD�ಯಗಳ Mಾ±�. ಆತನನು� 
ಇಂD�ಯDಂದ 	ೋಡ�ೆ, ಇಂD�ಯದZ7 	ೋಡ�ೇಕು. ಉಪ2ಷ:8ನZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ- ನಮ�ೆ ಪ�:�ಂದು 
ಇಂD�ಯಗಳನು� ದಯAಾZI , ಅದರZ7 2ಂತು 	ೆXೆಸುವವನು ಹೃ�ೕಕಗಳ ಈಶ	ಾದ ಹೃ�ೕ;ೇಶ.  
;ೇಶ ಅನು�ವ ಶಬ4;ೆ< ಸೂಯ�Vರಣ ಎಂಬ ಅಥ�ವನು� ";ೇಶವ" ಎಂಬZ7 �,ೆ7ೕ�I�ೆ4ೕ.ೆ.ಸೂಯ�ನ VರಣಗಳZ7 
ಏಳU ಬಣ���ೆ. ನಮ\ �ೇಹದZ7 ಏಳU ಶV8 ಚಕ�ಗ0.ೆ(ಸಹMಾ�ರ, ಆ¶, �ಶುD§, ಅ	ಾಹತ, ಮHಪ[ರ, 
Mಾ±ªNಾ3ನ ಮತು8 ಮೂQಾ$ಾರ- Pituitary Gland, Pineal Gland, Thyroid and parathyroid, Thymus 
Gland, Adrenal Glands, Pancreas & Gonads). ಅ�ೇ %ೕ: ಅ?�ಯZ7 ಕೂXಾ ಏಳU ಬಣ���ೆ. ನಮ\ 
�ೇಹದZ7ರುವ ಏಳU ಶV8 ;ೇಂದ�ಗ0ಂದ *ೊರ*ೊಮು\ವ ಏಳU +ಾವ	ೆಗಳನು� ಅ?�ಯ ಏಳU ಬಣ�ಗಳ ಮೂಲಕ 
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ಸೂಯ�Vರಣದ �ೊ9ೆ�ೆ ಸ�\ಲನ _ಾಡುವ V�@ಯನು� "*ೋಮ" ಎನು�9ಾ8(ೆ (ಅದ4%ಂದ ಭಗವಂತ2�ೆ 
ಸಲ7�ೇ;ಾದ SಾವY�ೇ *ೋಮವನು� (ಾ:� _ಾಡುವYDಲ7). ಈ ಎQಾ7 ಏಳU ವಣ�ದZ7 ತುಂº ಬದುV�ೆ 
ಹಷ�ವನು� ;ೊಡತಕ<ಂತಹ ಭಗವಂತ ಹೃ�ೕ;ೇಶಃ. 
೪೮) ಪದ\	ಾಭಃ  
9ಾವ(ೆರೂಪದ ಹD	ಾಲು< QೋಕಗಳUಳ� ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡ Sಾರ 	ಾ¨Wಂದ ಸೃ�KSಾ?�ೆ�ೕ, ಅವನು 
ಪದ\	ಾಭ. ಈ ಸೃ�Kಯ ;ಾರಣಪYರುಷ. 
೪೯) ಅಮರಪ�ಭುಃ  
"ಮರರು" ಅಂದ(ೆ ಮರಣ *ೊಂದುವವರು. "ಅಮರರು" ಅಂದ(ೆ ಮರಣ�ಲ7ದವರು ಎಂದಥ�. ಮರಣ ;ೇವಲ 
+ೌ:ಕ ಶ%ೕರ;ೆ<ೕ *ೊರತು ಸೂ£Ô ಶ%ೕರಕ<ಲ7. ಮುV8 ಪXೆದ ಎQಾ7 �ೕವರೂ ಅಮರರು.  
ಬ�*ಾ\D-�ೇವ9ೆಗಳU ಅಮೃತAಾನDಂದ ಅಮರ(ೆ2Iದ4ರೂ ಕೂXಾ, ಅವ%ಗೂ ಹಲವY ಕಲ�ಗಳ ನಂತರ 
ಮರಣ ಮತು8 yೕ£��ೆ. ಆದ(ೆ ಬ�*ಾ\D-�ೇವ9ೆಗಳ ಆಯಸು« ªೕಘ�.ಾದ4%ಂದ ಅವರನು� ಅಮರರು 
ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಇZ7 ಅಮರಪ�ಭು ಎಂದ(ೆ ಮುV8 ಪXೆದ �ೕವ%�ೆ *ಾಗೂ ಬ�*ಾ\D-�ೇವ9ೆಗ0�ೆ ಒXೆಯ(ಪ�ಭು) 
ಎಂದಥ�. 
೫೦) �ಶ±ಕ_ಾ� 
�ಶ±ಕಮ� ಎಂದ(ೆ ಈ �ಶ±ದ �	ಾFಸ;ಾರ(Architect). Aಾ�Bೕನ ಗ�ಂಥಗಳZ7 ಈ �ಶ±ವನು� ಐವ9ೆÝದು 
ಅವಯವಗ0ರುವ ಪ�ವೃ:8 ಮತು8 2ವೃ:8 ಎಂಬ ಎರಡು ಹಣು�ಗ0ರುವ ಒಂದು ಮರವ	ಾ�? ವH�I�ಾ4(ೆ. ಇZ7 
ಪ�ವೃ:8 ಎಂದ(ೆ +ೌ:ಕ ಸುಖದ �ೆನು� ಹತು8ವ ಕಮ��ೕ�; 2ವೃ:8 ಎಂದ(ೆ +ೌ:ಕ ಸುಖ;ೆ< �ೆನು� *ಾV 
yೕ£ದತ8 ಪ�SಾHಸು:8ರುವವ ಎಂದಥ�. ಭಗವಂತನ ಈ ಅಪ[ವ� �	ಾFಸದ �ಂDರುವ ಐವ9ೆÝದು ಪ�ಮುಖ 
ಅಂಗಗಳನು� ಮರದ ಉ�ಾಹರ~ೆ�ಂD�ೆ ವH�I�ಾ4(ೆ. ಬ2�, ಈ ಅಪ[ವ� �	ಾFಸವನು� ಸಂ�ಪ8.ಾ? 
	ೋXೋಣ.  
೧)ಏ;ಾಯನಃ -- ಈ �ಶ±;ೆ< ಮೂಲ-ಪ�ಕೃ:. ಇದ	ೆ�ೕ ಇZ7 ಮರ.ೆಂದು ಕ(ೆDರುವYದು. 
೨-೩ )�ಫಲಃ – �ೕQೆ *ೇ0ರುವ ಪ�ವೃ:8 ಮತು8 2ವೃ:8 ಈ ಮರದZ7ರುವ ಎರಡು ಹಣು�ಗಳU. 
೪ -೬ ):�ಮೂಲಃ - ಸತ±, ರಜಸು« ಮತು8 ತಮಸು« ಎಂಬ ಮೂರು �ೇರುಗಳU. 
೭-೧೦ )ಚತುರಸಃ - ಧಮ� , ಅಥ� , ;ಾಮ , ಮತು8 yೕ£.ೆಂಬ 	ಾಲು< ರಸಗಳU. 
೧೧-೧೫ )ಪಂಚ¤ಖಃ - ಮಣು�, 2ೕರು, �ೆಂV, �ಾ0 ಮತು8 ಆ;ಾಶ.ೆಂಬ ಐದು ºೕಳಲುಗಳU (ಅಥ.ಾ-ಶಬ4, ಸ�ಶ�, 
ರೂಪ, ರಸ ಮತು8 ಗಂಧ) 
೧೬-೨೧)ಷXಾತ\ - ಆರು ಸ±+ಾವಗ¢ಾದ yೕಹ, ,ೆ6ೕಕ, £ು¾ (ಹIವY), zAಾಸು(�ಾSಾ%;ೆ), 
ಜರ(ಅ ಾನ) ಮತು8 .ಾFª. ಆರು �ೆಳವH�ೆಯ ಹಂತಗ¢ಾದ-ಭೂ�ಣI¬:, ಹುಟುKವYದು, �ೆ¢ೆಯುವYದು, 
�ೆ¢ೆಯು9ಾ8 ಬದQಾಗುವYದು, ಬದQಾಗು9ಾ8 ಮುDSಾಗುವYದು ಮತು8 ;ೊ	ೆಯ�ಾ? ಮುDSಾ? 
MಾಯುವYದು. 
೨೨-೨೮)ಸಪ8ತ±Î – ಏಳU 9ೊಗಟೆಗ¢ಾದ ತ±Î (ಚಮ�ದ *ೊರ ಪದರು), ಚಮ�(ಒಳಚಮ�), _ಾಂಸ, ರಕ8, 
�ೕದಸು«, ಮಜÖ ಮತು8 ಅI8. 
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೨೯-೩೬)ಅಷK�ಟಪಃ - ಎಂಟು ಬ�ೆಯ �ೕವ�ಾತಗ¢ಾದ �ೇವ9ೆಗಳU, ಗಂಧವ�ರು, �ಾನವರು, (ಾ£ಸರು, 
z,ಾಚರು, Aಾ�HಗಳU, ಮನುಷFರು, Mಾ¬ವರಗಳU. 
೩೭-೪೫ )ನ.ಾ£ಃ -ಒಂಬತು8 Òಟ(ೆಗ¢ಾದ ನವ�ಾ±ರಗಳU (ಕಣು�, V� , ಮೂಗು, �ಾW, ಮಲ-ಮೂತ��ಾ±ರ) 
೪೬-೫೫)ದಶಸ�ದಃ -ಹತು8 ಎQೆಗಳU- ಐದು  ಾ	ೇಂD�ಯ ಮತು8 ಐದು ಕ�ೕ�ಂD�ಯಗಳU. 
ಇಂತಹ .ಾಸು8¤ಲ�ದ ಈ �¤ಷK.ಾದ �ಶ±ವನು� �	ಾFಸ�ೊ0Iರುವ ಭಗವಂತ �ಶ±ಕಮ�. 
ಈ ಪ�ಪಂಚದZ7 ಒಂದು ವಸು8�ನಂ9ೆ ಇ	ೊ�ಂದು ವಸು8�ಲ7. ಭಗವಂತನ ಅD±:ೕಯ ಅಖಂಡ �	ಾFಸ;ೆ< 
ಉತ8ಮ ಉ�ಾಹರ~ೆ ಮನುಷFನ �ೆರಳಚು� (Finger print) ಒಬ^ನ �ೆರಳಚು� ಇ	ೊ�ಬ^2?ಂತ ¨ನ�! ಇದು 
Mಾ_ಾನF �	ಾFಸವಲ7. 
�ೕZನ ಅಥ�ವಲ7�ೇ ಇನೂ� ಅ	ೇಕ ಅಥ�ಗಳನು� ಈ 	ಾಮದZ7 	ೋಡಬಹುದು. �ಶ± ಅನು�ವ ಶಬ4;ೆ< 'ಎQಾ7' 
ಎನು�ವ ಅಥ���ೆ. ಅದ4%ಂದ �ಶ±ಕಮ� ಎಂದ(ೆ ಸವ�-ಕಮ�ಗಳ 2Sಾಮಕ ಭಗವಂತ. ಪY(ಾಣದZ7 ;ಾಣುವ 
�ೇವ¤Z�-�ಶ±ಕಮ�. �ೇವMಾ¬ನ ಮತು8 ಮ	ೆಯ .ಾಸು8 �	ಾFಸವನು� �ೇವ¤Z�ಯ ಒಳ�ೆ 2ಂತು ನಮ�ೆ 
ಕರುHIದ ಭಗವಂತ �ಶ±ಕಮ�. 
೫೧)ಮನುಃ 
ಮನ±ಂತರಗಳನು� ಮನು ಎಂದೂ ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. ಮನ±ಂತರಗಳU ಹD	ಾಲು<. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ: 
೧ ) Mಾ±ಯಂಭುವ ಮನು ೨) Mಾ±(ೋBಷ ಮನು ೩) ಉತ8ಮ ಮನು ೪) 9ಾಪಸ ಮನು ೫) (ೈವತ ಮನು ೬) 
�ಾ£ುಷ ಮನು(ಇವY ಆರು ಈ ಕಲ�ದZ7 ಸಂದು*ೋದವY) ೭) .ೈವಸ±ತ ಮನು (ಈಗ ನXೆಯು:8ರುವYದು) ೮) 
MಾವH� ಮನು ೯) ದ£ MಾವH� ಮನು ೧೦) ಬ�ಹ\ MಾವH� ಮನು ೧೧) ಧಮ� MಾವH� ಮನು ೧೨) �ೕರು 
MಾವH� ಮನು ೧೩) �ೇವ MಾವH� ಮನು ೧೪) ಇಂದ� MಾವH� ಮನು.(ಈ ಏಳU ಮುಂ�ೆ ಬರುವ 
ಮನ±ಂತರಗಳU) 
೧ _ಾನವವಷ�= �ೇವ9ೆಗಳ ೧ Dನ (ಉತ8(ಾಯಣ ಹಗಲು ಮತು8 ದ�~ಾಯಣ (ಾ:�).  
೩೬೦ _ಾನವವಷ�=�ೇವ9ೆಗಳ ೩೬೦ Dನ=೧ �ೇವ ವಷ�. 
೧೨೦೦ �ೇವ ವಷ�=೪,೩೨,೦೦೦ _ಾನವವಷ�= ೧ ಕZಯುಗದ ಅವª. 
೨೪೦೦ �ೇವ ವಷ�= ೮,೬೪,೦೦೦ _ಾನವವಷ�- ೧ �ಾ±ಪರ ಯುಗದ ಅವª. 
೩೬೦೦ �ೇವ ವಷ�= ೧೨,೯೬,೦೦೦ _ಾನವ ವಷ�-೧ 9ೆ�ೕ9ಾ ಯುಗದ ಅವª. 
೪೮೦೦ �ೇವ ವಷ�= ೧೭,೨೮,೦೦೦ _ಾನವ ವಷ�-೧ ಕೃತ ಯುಗದ ಅವª. 
೧೨,೦೦೦ �ೇವ ವಷ�= ೪೩,೨೦,೦೦೦ _ಾನವ ವಷ�= ೧ ಮ*ಾಯುಗ. 
ಸು_ಾರು ೭೧ ಮ*ಾಯುಗ = ೧ `ಮನ±ಂತರ' ಒಂದು ಮನು�ನ ವಷ�. 
೧೦೦೦ ಮ*ಾಯುಗ=೧ ಕಲ� = ಒಂದು ಬ�ಹ\Dನ (ಹಗಲು) 
೭೨೦ ಕಲ� =೧ ಬ�ಹ\ವಷ�  
ಒಂದು ಬ�ಹ\ನ ಅವª ೧೦೦ ಬ�ಹ\ವಷ� = ೪,೩೨೦,೦೦೦ x ೧೦೦೦ x ೭೨೦ x ೧೦೦ = 
೩೧,೧೦೪,೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦(ಮೂವ9ೊ8ಂದು Mಾ�ರದ ನೂ(ಾ 	ಾಲು< Mಾ�ರ ;ೋ¹) _ಾನವ ವಷ�. 
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SಾವYದರ ಮೂಲಕ ಮನನ _ಾಡು9ೆ8ೕ²ೕ ಅವನು ಮನು (ಮನನ _ಾಡುವYದು ಮಂತ�ಗಳ ಮೂಲಕ ) 
ಅದ4%ಂದ ಮನು ಅಂದ(ೆ ಮನು�	ೊಳ?ದು4 (ಮಂತ�ಗಳZ7 ಮತು8 ಮನ±ಂತರಗಳZ7 ಇದು4), ಮನು.ಾ? 
ಎಲ7ವನೂ� ಬಲ7 ಭಗವಂತ. 
೫೨)ತ±NಾK 
ತ±ಷKÈ ಎನು�ವ ಪದ  ಉ0Wಂದ ಮರವನು� ;ೆತು8ವ ¤Z� ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಈ �ಂ�ೆ �ಶ±ಕಮ� 
	ಾಮಕ	ಾ? ಭಗವಂತನನು� ,ೆ�ೕಷ3 �	ಾFಸ;ಾರ	ಾ? 	ೋ`�ೆ4ೕ.ೆ. ಇZ7 ತ±ಷKÈ ಅಂದ(ೆ ಮಣು� , 2ೕರು ಮತು8 
�ೆಂV@ಂಬ ಉ0Wಂದ, ಅದು�ತ Mೌಂದಯ�Dಂದ ಕೂ`ದ ಈ �ಶ±ವನು� ;ೆ:8ದ ಅಪ[ವ� ¤Z� ಎಂದಥ�. 
ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಎಲ7ವನೂ� ಸಂಹ%ಸುವ ಭಗವಂತ ತ±NಾK. 
೫೩)ಸ¬�ಷ3ಃ 
ಸ¬�ಷ3 ಎನು�ವ ಪದ  ಸೂ¬ಲ;ಾಯ ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಭಗವಂತ ��ಧ9ೆSಾ¾-�ಷK�. ಅಂದ(ೆ 
ಆ;ಾಶದಂ9ೆ ಸೂ¬ಲ	ಾ?ರುವವ. ಆದ(ೆ ಅನಂತ ರೂಪದZ7 ಅನಂತ ವಸು8�ನZ7 ಅD±:ೕಯ, ಅನನF, ಅನುಪಮ 
ರೂಪಕ	ಾ? ತುಂºರುವವನು. ಈ %ೕ: ಅಖಂಡ.ಾ? ಉ�ಸಲೂ ಅMಾಧF.ಾದ ಅದು�ತ ;ಾಯ	ಾದ ಭಗವಂತ 
ಸ¬�ಷ3ಃ. 
೫೪)ಸ¬�(ೋ ಧು�ವಃ 
ಸ¬�(ೋ ಧು�ವ ಅಂದ(ೆ- �ೕQೆ *ೇ0ರುವ ಇNೊKಂದು .ೈ�ಧF9ೆಗ0ಂದ ಎQಾ7 ಆ;ಾರದಲೂ7 ಇದು4 
2��;ಾರ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ. ಎಲ7V<ಂತ yದZದ4 ಅಚಲ ತತ± 

ಅ�ಾ�ಹFಃ ,ಾಶ±ತಃ ಕೃNೊ�ೕ Qೋ�9ಾ£ಃ ಪ�ತದ�ನಃ । 
ಪ�ಭೂತI³ಕಕು�ಾ§ಮ ಪ�ತ�ಂ ಮಙEಲಂ ಪರ{   ॥೨೦ ॥ 

೫೫) ಅ�ಾ�ಹFಃ 
ಭಗವಂತ ಅನಂತ �ಶ±ದZ7 ಅನಂತ ರೂಪದZ7 ತುಂºದ4ರೂ ಕೂXಾ ಆತ 2��;ಾರ! ಇದನು� *ೇ�ೆ 
ಊ�ಸುವYದು ಅನು�:8ೕ(ಾ? ಇಲ7 , ಮನುಷFನ ಮನI«2ಂದ ಅವನನು� ಸಂಪ[ಣ� ಗ��ಸಲು ಅMಾಧF. ಏ;ೆಂದ(ೆ 
ಆತ ಅ�ಾ�ಹF- ಗ��ಸಲು ಅMಾಧF.ಾದವನು. ಇNೆKೕ ಅಲ7 ಅವನು ಅಗ�-ಅಹF-- ಅಂದ(ೆ ಎಲ7V<ಂತ yದಲು 
ಇದ4ವನು ಮತು8 ಎಲ7V<ಂತ ,ೆ�ೕಷ3	ಾದವನು. 
೫೬ ) ,ಾಶ±ತಃ 
ಭಗವಂತ ಎಂದೂ SಾವY�ೇ ಬದQಾವ~ೆ�ೆ ಒಳಪಡ�ೆ, ಎಂ�ೆಂದೂ ,ಾಶ±ತ.ಾ?ರುವವನು ಅದ4%ಂದ ಅವನು 
,ಾಶ±ತಃ.  
೫೭) ಕೃಷ�ಃ 
�ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ಕೃಷ� ಎನು�ವYದು ವಸು�ೇವ �ೇವVಯರZ7 ಅವತ%Iದ ಭಗವಂತನ *ೆಸರು. ಆದ(ೆ ಕೃಷ� 
ಎನು�ವYದು ಭಗವಂತನ ಮೂಲ ರೂಪದ *ೆಸರೂ *ೌದು. ಗ�ಾ��ಾಯ�ರು ಮಗು�ನ *ೆಸ%ಡು.ಾಗ 9ಾW 
ಯ,ೆ6ೕ�ೆಯZ7 �ೕ�ೆ *ೇಳU9ಾ8(ೆ: "ಈ ಮಗು��ೆ 	ಾನು *ೆಸ%ಡು:8ಲ7. ಈ ಜಗ:8ನZ7 ಇರುವ ಎQಾ7 *ೆಸರು 
ಇವನ�ೇ, ಇವ2�ೆ ಇರುವ *ೆಸರ	ೆ�ೕ 2ಮ�ೆ 	ೆನzಸು:8�ೆ4ೕ	ೆ. ಈತ ,ಾFಮ, ಸುಂದರ, .ಾಸು�ೇವ, ¤�ೕ ಕೃಷ� " 
ಎಂದು *ೇ0 	ಾಮಕರಣ _ಾಡು9ಾ8(ೆ. ಚತುವ�ಂಶ ಮೂ:�ಗಳZ7 ಇಪ�9ಾ�ಲ<	ೇ ರೂಪವ[ "ಕೃಷ�". ಧಮ� 
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�ೇವ9ೆಯZ7 ಹು¹Kದ ಒಂದು ರೂಪ "ಕೃಷ�" (ನರ, 	ಾ(ಾಯಣ, ಹ%, ಕೃಷ�). ಭಗವಂತನ ಸಹಸ�ರೂಪಗಳZ7 ಕೃಷ� 
ರೂಪ ಕೂXಾ ಒಂದು. 
ಮೂಲತಃ ಕೃಷ� ಎಂದ(ೆ ಕಪY�, 2ೕಲ �ೕಘ ,ಾFಮ. ‘2ೕಲ’ ಅಂದದ ಪ�:ೕಕ ಕೂXಾ *ೌದು. *ಾ�ಾ? ಅತFಂತ 
Mೌಂದಯ�ವ:Sಾ?ದ4 �ೌ�ಪDಯನು� ಕೃNೆ� ಎಂದು ಕ(ೆಯು:8ದ4ರು. 
�ೊ�ೕ~ಾ�ಾಯ�ರು º0 ಗಡÂದ ,ೆ±ೕತ ವಸ³$ಾ%Sಾ?ದ4 ಕಪ�?ನ ಆಕಷ�ಕ ವFV8. ಇZ7 ಕಪY�  ಾನದ ಸಂ;ೇತ. 
ಅ:;ೋಪಬಂ�ಾಗ 	ಾವY ;ೆಂAಾ? ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. ಅ�ೇ %ೕ: ಸಂಪ[ಣ� ಾ2 2ೕಲ.ಾ? ;ಾಣು9ಾ8	ೆ. 
ಅದ4%ಂದ ಪ%ಪ[ಣ� ಾ2, Mೌದಯ�ಮೂ:� ಭಗವಂತ ತನ� ಅವ9ಾರದZ7 ;ಾHIದು4 2ೕಲ�ೕಘ 
,ಾFಮ	ಾ?. ಇ�ೇ %ೕ:ಯZ7 ಇನೂ� ಹಲವY ರೂಪದZ7 ಕೃಷ� ಎನು�ವ 	ಾಮದ ಅಥ�ವನು� ಹುಡುಕಬಹುದು. 
ಕೃಷ� ಹುಟುKವ yದಲು �ೇವVಯ ಗಭ�ದZ7 ಸಂಕಷ�ಣ (ಬಲ(ಾಮ) ಇದ4. ಸಂಕಷ�ಣನನು� ಸಂಕ��I 
ಆನಂತರ �ೇವVಯ ಅಷKಮ ಗಭ�ದZ7 ಹು¹Kದ ;ಾರಣ;ೆ< ಆತನನು� ಕೃಷ� ಎನು�9ಾ8(ೆ. 
ಆತ ಹು¹Kದ �ೕQೆ _ಾ`ದ ಪ�:�ಂದು ;ೆಲಸವ[ ಕಷ�ಣ.ೇ. ಪ[ತ2, ಶಕಟಾಸುರ, ;ೇ¤, ಕಂಸ.. �ೕ�ೆ 
ದುಷK ಶV8ಗಳ	ೆ�ಲ7ವನು� ಕಷ�~ೆ _ಾ`ದವ ಕೃಷ�. *ಾ�ೇ  ಾನ ಮೂ:�Sಾದ ಆತ ಹV<ಗಳU , ಹಸುಗಳU, 
�ೋAಾಲಕರು, �ೋz;ೆಯರು *ಾಗೂ ಯಮು	ಾ ನDಯನೂ� ಕೂXಾ ತನ� Mೌಂದಯ�Dಂದ ಆಕ��I 
ಉತ<ಷ�~ೆ _ಾ`ದವ.  ಅದ4%ಂದ ಆತ 'ಕೃಷ�'. ಅಜು�ನನ ರಥದZ7 2ಂತು ಹD	ೆಂಟು ಅ�ೋ�H MೈನFವನು� 
ಕಷ�~ೆ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ ಕೃಷ�. �ೕ�ೆ ಅಸುರರನು� 2ಗ��I ಭೂ +ಾರವನು� ಕಷ�~ೆ _ಾ`, ಸಜÖನರ *ಾಗೂ 
ಧಮ�ದ ಉ�ಾ§ರ;ಾ<? ಅವತ%Iದ ಭಗವಂತ 'ಕೃಷ�'. 
ಇನು� ಕೃಷ� ಪದವನು� ಒXೆದು 	ೋ`ದ(ೆ  ಕೃ�+ಣ=ಕೃಷ� . ಕೃ� ಅಂದ(ೆ ಭೂ�, ಣ ಅಂದ(ೆ ಬಲ ಅಥವ ಆನಂದ. 
ಅದ4%ಂದ ಕೃಷ� ಎಂದ(ೆ ಧಮ�ವನು� ಬಲಪ`ಸಲು ಭೂ�ಯZ7 ಅವತ%Iದ ಆನಂದಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ. 
೫೮) Qೋ�9ಾ£ಃ 
Qೋಕ+�ತ+ಅ£ - ಅಂದ(ೆ Qೋಕದ �ತ;ಾ<? ಭಕ8ರ ಮ	ೋ¨QಾNೆ ಪ[:��ಾ? 9ಾವ(ೆಯಂತಹ ಅರಳU 
ಕಣು� ಉಳ�ವನು ಎಂದಥ�.ಈ 	ಾಮದ ಅಥ�ವನು� :0ಯ�ೇ;ಾದ(ೆ 	ಾವY ಭಗವಂತ ;ೊÒೕD�ಕ8	ಾದ ;ೆಲವY 
ಘಟ	ೆಗಳನು� 	ೋಡ�ೇ;ಾಗುತ8�ೆ. ಮ*ಾ+ಾರತ ಯುದ§ದZ7 ಅಜು�ನ ಮತು8 ¨ೕಷ\ z9ಾಮಹರ ನಡು.ೆ 
ಯುದ§ Aಾ�ರಂಭ.ಾ�ಾಗ ನXೆದ ಒಂದು ಘಟ	ೆಯನು� 	ೋXೋಣ. ಅಜು�ನ ತನ�ನು� ಮುD4I ಆ`I �ೆ¢ೆIದ 
z9ಾಮಹ	ೊಂD�ೆ ಮನI«ಲ7ದ ಮನI«2ಂದ ಯುದ§ _ಾಡು:8ರು9ಾ8	ೆ. ಇದನು� ಗಮ2Iದ Mಾರ� ಕೃಷ� 
;ೋಪ�ೊಳU�9ಾ8	ೆ. ಮ*ಾ+ಾರತ ಯುದ§ದ yದಲು 9ಾನು ಶಸ³ �`ಯುವYDಲ7 ಎಂದು ಪ�: ೆ _ಾ`ದ4 ಕೃಷ�, 
;ೋAಾ.ೇಶDಂದ ¨ೕಷ\ನನು� MಾWಸQೆಂಬಂ9ೆ ಚಕ�ವನು� �`ದು ಮುಂ�ೊ:8 ಬರು9ಾ8	ೆ! ಆಗ ಆತನ ಕಣು� 
;ೆಂ�ಾವ(ೆ ಹೂ�ನಂ9ೆ ;ೆಂAಾ? ;ಾಣು:8ರುತ8�ೆ. ಇದನು� 	ೋ`ದ ¨ೕNಾ\�ಾಯ�ರು ತನ� ಎರಡೂ ;ೈಯನು� 
�ೋ`I �ೕ�ೆ *ೇಳU9ಾ8(ೆ: "ಓ ಭಗವಂತ; 2ನ� ;ೈಯZ7 ಚಕ� �`ಸು9ೆ8ೕ	ೆ, *ಾ�ೇ ಯುದ§ _ಾಡು9ೆ8ೕ	ೆ ಎಂದು 
	ಾನು ಪ�: ೆ _ಾ`�ೆ4. ಚಕ� �`ಯುವYDಲ7 ಎಂD�ೆ4 2ೕನು. ಆದ(ೆ ಈಗ ನನ� ಪ�: ೆಯನು� ಈXೇ%ಸಲು 
2ೕನು ಚಕ� �`Dರು.ೆ. 2ನ�	ೆ�ೕ ಮ(ೆ:ರು.ೆ, ಆದ(ೆ 2ನ� ಭಕ8ನನು� ಮ(ೆ:ಲ7; 2ೕನಲ7�ೆ ನಮ�ೆ ಗ: 
ಇ	ಾFರು?" ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಈ ಘಟ	ೆಯZ7 QೋಕಕQಾFಣ;ಾ<? ಭಗವಂತನ ;ೋಪ ಮತು8 ಅದರ �ಂDರುವ 
ಕರು~ೆ ವFಕ8.ಾ?�ೆ. ಇ�ೇ %ೕ: ಇ	ೊ�ಂದು ಘಟ	ೆ ನರIಂಹ ಅವ9ಾರದZ7 ಕಂಡು ಬರುತ8�ೆ. 
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�ರಣFಕ�ಪYವನು� ;ೊಂದು ಆತನ ಕರುಳನು� ಬ�ೆದು ;ೊರ0�ೆ *ಾV;ೊಂಡರೂ, ,ಾಂತ	ಾಗದ ಭಗವಂತನ 
;ೋÒೕD�ಕ8 ರೂಪವನು� ಕಂಡು, �ೇವ9ೆಗ¢ೆಲ7ರೂ ಭಯ�ೊಂXಾಗ, ಐದು ವಷ�ದ ಪYಟK �ಾಲಕ ಪ�*ಾ7ದನ 
Aಾ�ಥ�	ೆ�ೆ ಮHದು, ,ಾಂತ ಮೂ:�Sಾಗು9ಾ8	ೆ. 
�ೕZನ ಘಟ	ೆಯZ7 QೋಕಕQಾFಣ;ಾ<? ಭಗವಂತ ದುಷKರನು� ತನ� ;ೆಂಗH�2ಂದ 	ಾಶ_ಾ`, ಭಕ8ರ 
ಅ¨QಾNೆಯನು� ಪ[:�_ಾಡುವYದು ಕಂಡುಬರುತ8�ೆ. ಇಂತಹ ಅರಳUಗH�ನ ಭಗವಂತ Qೋ�9ಾ£! 
೫೯) ಪ�ತದ�ನಃ 
+ಾNೆಯZ7, ಬರವH�ೆಯZ7, 'ಸಂ�ಪ8ಪದ' (Abbreviation) ಉಪ�ೕ?ಸುವYದು ಮೂಲತಃ ಬಂDದು4 
ಸಂಸÏತDಂದ. ಸಂಸÏತ ಗ�ಂಥಗಳZ7 �,ೇಷ.ಾ? ಪದದ ಸಂ�ಪ8 ರೂಪವನು� ಉಪ�ೕ?ಸು9ಾ8(ೆ. ಪ�ತದ�ನ 
ಎನು�ವ ಪದವನು� ಈ ;ೆಳ?ನಂ9ೆ º`ಸಬಹುದು. 
೧)ಪ�+ತದ�ನ ೨) ಪ�+ತದ�+ನಯ: 
ಪ�+ತದ�ನ- ಇZ7 'ಪ�' ಎನು�ವYದು ಪ�ಕೃಷKರು ಎನು�ವ ಪ[ಣ� ಪದದ ಸಂ�ಪ8 ರೂಪ. ಪ�ತದ�ನಃ ಅಂದ(ೆ 
ಪ�ಕೃಷK%�ೆ �ಂMೆ ;ೊಡುವ ದುಷK ಶV8ಯನು� 2ಮೂ�ಲ _ಾಡುವವನು ಎಂದಥ�. 
ಪ�+ತದ�+ನಯ:-ಇZ7 'ಪ�' ಎನು�ವYದು ಪ�*ಾ7ದ ಎನು�ವ ಪ[ಣ� ಪದದ ಸಂ�ಪ8 ರೂಪ. ತದ� ಎಂದ(ೆ �ಂMೆ. 
ನಯ: ಎಂದ(ೆ *ೋಗQಾ`Iದವನು. ಅದ4%ಂದ ಪ�ತದ�ನಃ ಎಂದ(ೆ ಪ�*ಾ7ದ2�ೆ �ಂMೆ ;ೊಟKಂತಹ 
�ರಣFಕ¤ಪYವನು� ಮD�I ಆತನ ಕಷKವನು� ಪ%ಹ%I Qೋಕವನು� �ಂMೆWಂದ Aಾರು_ಾ`ದವನು 
ಎಂದಥ�. 
೬೦) ಪ�ಭೂತಃ 
ಭೂಮ ಎಂದ(ೆ ಪ%ಪ[ಣ�9ೆ. ಪ�ಭೂ: ಎಂದ(ೆ ಭೂ:ಗಳZ7 ಪ�ಕೃಷK.ಾದ I¬:. ಪ�ಭೂತ ಎಂದ(ೆ 
ಪ%ಪ[ಣ�.ಾದ, ಆನಂದಸ±ರೂಪ	ಾದ, ಗುಣಗ0ಂದ ತುಂº ತುಳUಕುವ ಭಗವಂತ. 
೬೧):�ಕಕು�ಾ§ಮ  
:�+ ಕಕು¾+ $ಾಮ= :�ಕಕು�ಾ§ಮ; ಇZ7 ‘:�’ ಅಂದ(ೆ ಮೂರು, ‘ಕಕು¾’ ಅಂದ(ೆ ¤;ೆ ಅಥ.ಾ ತುತ8-ತುD, $ಾಮ 
ಎಂದ(ೆ 	ೆQೆIರುವವನು. :�ಕಕು�ಾ§ಮ ಎಂದ(ೆ ಮೂರು ¤;ೆಗಳZ7 	ೆQೆIರುವವನು. ಭೂ� , ಅಂತ%£ ಮತು8 
ಸ±ಗ� ಇವY ಮೂರು QೋಕಗಳU. ಈ ಮೂರು Qೋಕಗಳ ತುDಯZ7 ಮೂರು Mಾ¬ನಗ0.ೆ. ಭೂ�ಯZ7 
‘,ೆ±ೕತD±ೕಪ’, ಅಂತ%£ದZ7 ‘ಅನಂ9ಾಸನ’, ಸ±ಗ�ದZ7 ‘.ೈಕುಂಠ’. ಮೂರು 9ೇ�ೋಮಯ ಮೂ:�ಗಳU-ಬ�ಹ\, 
�ಷು�, ಮ*ೇಶ±ರ. ಓಂ;ಾರದ ಮೂರು ಅ£ರಗಳU-ಅ, ಉ, {. ಈ ಮೂರು ಅ£ರDಂ�ಾದ ಮೂರು ಪದಗಳU 
‘ಭೂಃ, ಭುವಃ ಸ±ಃ (ಭೂಭು�ವಃ ಸ±ಃ )’, ಈ ಪದಗ0ಂ�ಾದ ಮೂರು AಾದಗಳU- “ತತ«�ತುವ�(ೇಣFಂ, 
ಭ�ೋ��ೇವಸF ªೕಮ�, ª�ೕ �ೕನಃ ಪ��ೋದSಾ¾”. ಮೂರು Aಾದಗ0ಂ�ಾದ ಮೂರು ವಗ��ರುವ-
ಪYರುಷ ಸೂಕ8 (ಸೂಕ8ಗಳZ7 ,ೆ�ೕಷ3.ಾದ ಪYರುಷ ಸೂಕ8ದZ7 ಮೂರು ವಗ�ಗ0.ೆ. ಒಂದ%ಂದ-ಐದು yದಲ 
ವಗ�, ಆರ%ಂದ-ಹತು8 ಎರಡ	ೇ ವಗ�, ಹ	ೊ�ಂದ%ಂದ-ಹD	ಾರು ಮೂರ	ೇ ವಗ�). ಸೂಕ8ಗ0ಂ�ಾದ ಅತFಂತ 
,ೆ�ೕಷ3.ಾದ ಮೂರು .ೇದಗಳU-“ಋ�ೆ±ೕದ, ಯಜು.ೇ�ದ ಮತು8 Mಾಮ.ೇದ”. �ೕ�ೆ ಎಲ7ವ[ ¤;ೆಗಳU. ಅದ4%ಂದ 
:�ಕಕು�ಾ§ಮ ಅಂದ(ೆ: ಮೂರು QೋಕದZ7 	ೆQೆIರುವವನು; ಮೂರು QೋಕದZ7ರುವ ಮೂರು 2ತF Mಾ¬ನದZ7 
	ೆQೆIರುವವನು; ಅZ7 	ೆQೆIರುವ ಮೂರು 9ೇ�ೋಮಯ ಮೂ:�ಗಳZ7 	ೆQೆIರುವವನು; ಮೂರು 
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ಅ£ರಗ0ಂ�ಾದ ಓಂ;ಾರದZ7 ಪ�:AಾದF	ಾದವನು; ಮೂರು .ಾFಹೃ:ಗ0ಂದ .ಾಚF	ಾದವನು; �ಾಯ:³ಯ 
ಮೂರು AಾದಗಳZ7 .ಾಚF	ಾದವನು; ಪYರುಷಸೂಕ8ದ ಮೂರು ವಗ�Dಂದ .ಾಚF	ಾದವನು; ಮೂರು 
.ೇದDಂದ .ಾಚF	ಾದವನು; ಇ9ಾFD. 
ಒ¹KನZ7 :�ಕಕು�ಾ§ಮ ಎಂದ(ೆ ಮೂರು QೋಕದZ7, :�ಮೂ:�ರೂಪ	ಾ?, ಸಮಸ8 ಶಬ4 ಭಂXಾರ ಮತು8 ಸಮಸ8 
,ಾಸ³Dಂದ .ಾಚF	ಾದ ಭಗವಂತ. 
೬೨) ಪ�ತ�ಂ 
ಈ �ೇಹDಂದ ಭಗವಂತ *ೊರಟು*ೋದ �ೕQೆ ಈ �ೇಹ ಅಪ�ತ�.ಾಗುತ8�ೆ. ಆದ4%ಂದ ಎಲ7ವನೂ� 
ಪ�ತ��ೊ0ಸುವ ಶV8ಯುಳ�ವನು "ಪ�ತ�" . ಆದ(ೆ ಈ +ೌ:ಕ ಶ%ೕರ ಸಂಪ[ಣ� ಪ�ತ�ವಲ7. �ೇಹ ;ೆಸ%ನZ7 
ಅರ0ದ 9ಾವ(ೆಯಂ9ೆ. ಈ �ೇಹದZ7ರುವ ;ೆಸರು ಅ	ೇಕ ! 2ಜ.ಾದ Aಾ�ತ�Å9ೆ IಗುವYದು ಈ �ೇಹDಂದ 
*ೊರಟು *ೋದ �ೕQೆ. ,ಾಶ±ತ.ಾದ Aಾ�ತ�Å yೕ£ದZ7. ಇಂತಹ ಪ�ತ�.ಾದ yೕ£ವನು� ಕರುHಸುವ 
ಭಗವಂತ "ಪ�ತ�ಂ"  
೬೩) ಮಙEಲಂ(ಮಂಗಲಂ)ಪರ{  
ಮಙEಲಂ ಅಂದ(ೆ ಕQಾFಣ. ಕQಾFಣ ಎಂದ(ೆ ನಮ\ನು� ಎತ8ರ;ೆ< ;ೊಂXೊಯುFವYದು ಎಂದಥ�. Mಾ_ಾನF.ಾ? 
ಮದು.ೆ�ೆ ಕQಾFಣ ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಮದು.ೆಯ ನಂತರ ಧ%ಸುವ 9ಾ0ಯನು� "ಮಂಗಳ ಸೂತ�" ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಆದ(ೆ 
ಎQಾ7 ಮದು.ೆಯೂ ಮಂಗಳವಲ7! Sಾವ �.ಾಹDಂದ ಗಂಡು ಮತು8 *ೆಣು� ಎತ8ರ;ೆ< ಏರು9ಾ8(ೋ ಅಂತಹ 
ಮದು.ೆ _ಾತ� ಕQಾFಣ. ನಮ\ನು� ಅಧಃAಾತ;ೆ< ಒಯುFವ ಮದು.ೆ ಅಮಂಗಲ. ಜನMಾ_ಾನFರು 
Mಾ_ಾನF.ಾ? Mಾವನು� ಅಮಂಗಲ ಎಂದು :0ಯು9ಾ8(ೆ. ಆದ(ೆ yೕ£ ಪ�$ಾನ.ಾದ MಾವY ಮಂಗಲ. 
ಆತ\ಹ9ೆF ಅಮಂಗಲ. ತ	ೆ�Qಾ7 ಕಮ�ವನು� ಭಗವಂತ2�ೆ ಅz�ಸುವ ಇಹಕಮ� ಮಂಗಲ. (Aಾಂಡವರು 
_ಾ`ದ ಕಮ�); ತನ� Mಾ±ಥ�;ಾ<? _ಾಡುವ ಪರಕಮ� ಅಮಂಗಲ. ;ೇವಲ �ೕಲ;ೆ<ೕರುವYದು ಮಂಗಲವಲ7, 
;ೆಳ;ೆ< ಇ0ಯದ �ಾ%ಯZ7 MಾಗುವYದು ಮಂಗಲ-ಅ�ೇ yೕ£. ಭಗವಂತ ಮಂಗಲ ಮತು8 ನಮ\ನು� 
ಮಂಗಲದತ8 ನXೆಸುವವನು- ಅದ4%ಂದ ಆತ ಮಙEಲಂ ಪರ{. 

ಈ,ಾನಃ Aಾ�ಣದಃ Aಾ�~ೋ �ೆFೕಷ3ಃ ,ೆ�ೕಷ3ಃ ಪ��ಾಪ:ಃ । 
�ರಣFಗ+ೋ� ಭೂಗ+ೋ� _ಾಧ²ೕ ಮಧುಸೂದನಃ ॥೨೧॥ 

೬೪)ಈ,ಾನಃ 
ಈಶ ಎಂದ(ೆ ನಮ\ನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಪರಮ ಶV8ಗಳU. ಈ,ಾನಃ ಅಂದ(ೆ ಈ ಪರಮಶV8ಗಳ ಒXೆಯ.  
೬೫)Aಾ�ಣದಃ 
Aಾ�ಣ+ದಃ=Aಾ�ಣದಃ. ಇZ7 ದಃ ಅನು�ವ ಪದ;ೆ< ";ೊಡುವವನು" ಮತು8 "ಕIದು;ೊಳU�ವವನು" ಎನು�ವ 
ತD±ರುದ4.ಾದ ಎರಡು ಅಥ���ೆ. Aಾ�ಣದಃ ಅಂದ(ೆ ನಮ�ೆ ಈ �ೇಹದZ7 Aಾ�ಣಶV8ಯನು� ತುಂº, 
ಇಂD�ಯಗಳನು� ;ೊಟುK, ಬದುV�ೆ �ೇ;ಾದ ಕQೆಯನು� ;ೊಡುವವನು; ;ೊ	ೆ�ೆ +ೌ:ಕ ಶ%ೕರವನು� 
ಕIದು;ೊಂಡು, ಮುV8ಯನು� ದಯAಾZಸುವ ಭಗವಂತ Aಾ�ಣದಃ. 
೬೬) Aಾ�ಣಃ 
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ಪ�+ಆ+ಣ= Aಾ�ಣ. ‘ಪ�’ ಎಂದ(ೆ ಪ�ಕೃಷK.ಾದ, ದುಃಖ ಸ�ಶ��ಲ7ದ, 2D�ಷK.ಾದ. ‘ಆ’ ಎಂದ(ೆ ಪ%ಪ[ಣ�	ಾದ. 
‘ಣ’ ಎಂದ(ೆ ಆನಂದಮಯ	ಾದ ಎಂದಥ�. ಆದ4%ಂದ ಭಗವಂತ ಪ�+ಆ+ಣ=Aಾ�ಣಃ 
ಇನು� ‘ಆಣ’ ಅಂದ(ೆ .ಾ�ೆ4ೕ�. ಅದ4%ಂದ .ಾ�ೆ4ೕ�ಯZ7 	ೆQೆI, ಎQಾ7 .ೇದ .ಾHಗಳZ7 ಸ2��ತ	ಾ?ದು4, 
ಜಗ:8ನ ಎQಾ7 �ೇNೆKಗಳನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಭಗವಂತ Aಾ�ಣಃ. 
೬೭)�ೆFೕಷ3ಃ  
�ೆFೕಷ3ಃ ಎಂದ(ೆ �%ಯ. ಎQಾ7 Aಾ�ಣ ತತ±ಗಳನು� ಸೃ�K _ಾ` 2ಯಂ:�ಸುವ ಭಗವಂತ-�ೆFೕಷK. 
೬೮) ,ೆ�ೕಷ3ಃ  
,ೆ�ೕಷ39ೆ ವಯI«2ಂದ ಬರುವYದಲ7. ;ೆಲವರು  ಾನದZ7 ,ೆ�ೕಷ3ರು, ;ೆಲವರು ಹಣದZ7 ,ೆ�ೕಷ3ರು, ಇನು� ;ೆಲವರು 
ಬಲದZ7 ,ೆ�ೕಷ3ರು. ಈ %ೕ: ಎZ7 ಭಗವಂತನ �¤ಷK.ಾದ 9ೇಜI«ನ ಸ2�$ಾನ��ೆ�ೕ ಅZ7 ,ೆ�ೕಷ39ೆ 
ಇರುತ8�ೆ. ಇಂತಹ ,ೆ�ೕಷ39ೆಯನು� ದಯAಾZಸುವ ತಂ�ೆ ,ೆ�ೕಷ3ಃ. 
೬೯) ಪ��ಾಪ:ಃ  
ಚತುಮು�ಖ2�ೆ ಪ��ಾಪ: ಎನು�ವ *ೆಸ%�ೆ. ಅಂತಹ ಚತುಮು�ಖ	ೊಳ?ದು4, ಸಮಸ8 �ೕವ;ೋ¹ಯ Aಾಲ	ೆ 
_ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಪ��ಾಪ:ಃ.  
೭೦)�ರಣFಗಭ�ಃ 
ಇZ7 �ರಣF ಎಂದ(ೆ Bನ� ಅಥ.ಾ ಬಂ�ಾರ. ಈ �ಂ�ೆ ಬ�*ಾ\ಂಡವನು� ಕಮಲ ರೂಪದ ಬ�ಹ\ನyಟೆK ಎಂದು 
ವH�IರುವYದನು� 	ೋ`�ೆ4ೕ.ೆ. ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡ ಭಗವಂತನ ಉದರDಂದ 2_ಾ�ಣ.ಾWತು ಎನು�ವYದನು� 
‘	ಾ¨-ಕಮಲ’ ರೂಪದZ7 ಕZ�ಸQಾ?�ೆ. 
ಕ�ಯ ಕಲ�	ೆಯಂ9ೆ ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡವನು� ದೂರದZ7 2ಂತು 	ೋ`ದ(ೆ ನೂರು ಸೂಯ�ರು ಒ�\Qೇ 
ಉದWIದ(ೆ *ೇ�ೆ ;ಾಣಬಹು�ೋ *ಾ�ೆ Bನ�ದ yಟೆKಯಂ9ೆ ;ಾಣಬಹುದು. ಇಂತಹ ಅಪ[ವ�.ಾದ 
ಸೃ�Kಯನು� ತನ� ಉದರZ7 ಧ%Iರುವವನು �ರಣFಗಭ�. 
೭೧)ಭೂಗಭ�ಃ 
ಇZ7 ಭೂ ಎನು�ವ ಪದ ಪ�ಕೃ: *ಾಗೂ ಭೂ� ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಈ ಪ�ಕೃ:ಯನು� *ಾಗೂ ಅದರ 
ಒಂದು +ಾಗ.ಾದ ಭೂ�ಯನು� ತನ� ಒಡಲZ7 *ೊತ8ವನು ಭೂಗಭ�. ಭೂ�ಯ ಗುರು9ಾ±ಕಷ�ಣ ಶV8ಯನು� 
ಸಂಕಷ�ಣ ಶV8 ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಸಂಕಷ�ಣ ಆD,ೇಷನ ಅನ±ಥ� 	ಾಮ. ಸಂಕಷ�ಣ	ೊಳ?ರುವ ಭಗವಂತ ಈ 
ಭೂ�ಯನು� 2ಯಮಬದ§.ಾ? �`DಟುK ;ಾAಾಡು:8�ಾ4	ೆ. ಈ ಭೂ�ಯ ಸೃ�Kಕತ� *ಾಗೂ ಸಂರ£ಕ	ಾದ 
ಭಗವಂತ ಭೂಗಭ�ಃ.  
೭೨)_ಾಧವಃ  
'_ಾ' ಎಂದ(ೆ _ಾ9ೆ ಲ�Ô. ಆದ4%ಂದ _ಾಧವ ಎಂದ(ೆ ಲ�Ôೕಪ: ಭಗವಂತ. ಇನು� '_ಾ' ಎಂದ(ೆ  ಾನ 
ಕೂXಾ *ೌದು. ಭಗವಂತ  ಾನದ ಒXೆಯ, ಅದ4%ಂದ ಆತ _ಾಧವ. ಕೃNಾ�ವ9ಾರದZ7 ಭಗವಂತ 
ಮಧುವಂಶದZ7 ಹು¹K ಬಂದದ4%ಂದಲೂ ಆತ2�ೆ ಈ *ೆಸ%�ೆ.  .ೇದದZ7 _ಾತೃ ಎನು�ವ ಪದವನು� _ಾತು 
ಅಥ.ಾ .ಾಙ\ಯ ಎನು�ವ ಅಥ�ದZ7 ಉಪ�ೕ?I�ಾ4(ೆ. ಏಳU ಮ*ಾÁ ಗ�ಂಥಗ¢ಾದ ಋ�ೆ±ೕದ, 
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ಯಜು.ೇ�ದ, Mಾಮ.ೇದ, ಅಥವ�.ೇದ, (ಾ_ಾಯಣ, ಮ*ಾ+ಾರತ *ಾಗೂ ಪY(ಾಣಗಳನು� _ಾತೃ 
ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಅದ4%ಂದ ಸಮಸ8 .ೈDಕ .ಾಙ\ಯ ಪ�:AಾಧF	ಾದ ಭಗವಂತ _ಾಧವ. 
೭೩)ಮಧುಸೂದನಃ  
ಮಧು ಎನು�ವ ಪದ ;ಾಮ(Sex), ಬಯ;ೆ(Desire), ಆನಂದ(Ultimate bliss) ಎನು�ವ ಅ	ೇಕ ಅಥ�ವನು� 
;ೊಡುತ8�ೆ. ;ಾಮ(ಮಧು).ೇ ;ೊ�ೕಧ(;ೈತಪ);ೆ< ;ಾರಣ. ಈ ಮಧು-;ೈತಪರು ನy\ಳ?ದು4, ನ�\Qಾ7 ಕಷK-
;ಾಪ�ಣF;ೆ< ಮೂಲ ;ಾರಣಕತ�(ಾ?ರು9ಾ8(ೆ. ಇಂತಹ ಮಧು-;ೈತಪ%ಂದ ನಮ�ೆ ಮುV8 �ೊ(ೆಯ�ೇVದ4(ೆ 
	ಾವY ಭಗವಂತನ y(ೆ *ೋಗ�ೇಕು. ಆತ	ೊಬ^	ೇ  ಈ ಮಧುವನು� ಸೂDಸಬಲ7 (	ಾಶ_ಾಡಬಲ7). ಇಂತಹ 
ಭಗವಂತ ಮಧುಸೂದನ.  
ಇನು� ಮಧು ಎಂದ(ೆ ಆನಂದ ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� �,ೆ7ೕ�I�ಾಗ, ಮಧುಸೂದನ ಎಂದ(ೆ ಆನಂದ 	ಾಶಕ 
ಎಂ�ಾಗುತ8�ೆ! ಇ�ೇ2ದು-ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ	ಾದ ಭಗವಂತ ಆನಂದ 	ಾಶಕ ಅನು�9ಾ8ರಲ7Aಾ� ಎಂದು 
�ಾಬ%Sಾಗ�ೇ`! ಧಮ� _ಾಗ�ವನು� ºಟುK, ಅಧ��Sಾ?, ಮದ(ಆಹಂ;ಾರ)Dಂದ Mಾಗುವವರ 
ಆನಂದವನು� 	ಾಶ _ಾ`, ಸಜÖನರ ಉ�ಾ§ರ _ಾಡುವ ಆನಂದರೂz ಭಗವಂತ ಮಧುಸೂದನ. 

ಈಶ±(ೋ �ಕ��ೕ ಧ2±ೕ �ೕ$ಾ�ೕ �ಕ�ಮಃ ಕ�ಮಃ । 
ಅನುತ8yೕ ದು(ಾಧಷ�ಃ ಕೃತ¶ಃ ಕೃ:(ಾತ\.ಾÁ   ॥೨೨॥ 

೭೪)ಈಶ±ರಃ 
ಈಶ±ರ ಎಂದ(ೆ ಜಗತ8ನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಎQಾ7 ಶV8ಗಳ ಈಶ ಎಂದಥ�. 
೭೫)�ಕ��ೕ  
ಈ 	ಾಮದ �,ೆ7ೕಷ~ೆ _ಾಡಲು 	ಾವY ಭಗವಂತನ .ಾಮನ ಅವ9ಾರದ ಕ×ೆಯನು� ಒ�\ �ಲುಕು 
*ಾಕ�ೇ;ಾಗುತ8�ೆ. 2ಮ�ೆ :0Dರುವಂ9ೆ .ಾಮನ ರೂz ಭಗವಂತ, ಮ*ಾ�ಾ2 ಬZಚಕ�ವ:�ಯZ7 ಮೂರು 
*ೆ�ೆÖ ಭೂ�ಯನು� �ಾನ.ಾ? ;ೇಳU9ಾ8	ೆ. ಶು;ಾ��ಾಯ�ರ �(ೋಧವನು� QೆV<ಸ�ೆ ಬZ .ಾಮನ2�ೆ ಮೂರು 
*ೆ�ೆÖ ಭೂ�ಯನು� �ಾನ _ಾಡಲು ಒz�;ೊಳU�9ಾ8	ೆ. .ಾಮನನು ತನ� yದಲ *ೆ�ೆÖWಂದ ಭೂ�ಯನೂ� 
ಮತು8 ಎರಡ	ೇ *ೆ�ೆÖWಂದ ಆ;ಾಶವನು� ಆವ%I 2ಲು79ಾ8	ೆ. ಆಗ ಮೂರ	ೇ *ೆ�ೆÖ�ೆ ಬZ ತನ� ತQೆಯನು� 
ಅz�ಸು9ಾ8	ೆ. ಇದ%ಂದ ಪ�ಸನ�	ಾದ ಹ% ಬZಯನು� Aಾ9ಾಳ Qೋಕದ ಅªಪ:ಯ	ಾ�? _ಾಡು9ಾ8	ೆ. ಬZ 
Aಾತಳವನು� Mೇ% ಉ�ಾ§ರ.ಾಗು9ಾ8	ೆ. ಈ ;ಾರಣ;ಾ<? ಭಗವಂತನನು� ':��ಕ�ಮ' ಎನು�9ಾ8(ೆ.  
ಈ ಕ×ೆಯನು� 	ಾವY ಸ±ಲ� ಆಳ.ಾ? �,ೆ7ೕ�Iದ(ೆ _ಾತ� ಇದರ �ಂDರುವ ಗುಹF ಅಥ� :0ಯುತ8�ೆ. 
ಸಂMಾರ MಾಗರದZ7 ಮುಳU?ರುವ 	ಾ.ೆಲ7ರೂ ಒಂದು %ೕ:ಯZ7 ಬZಗಳU. ಭಗವಂತನ Mಾ�ಾ9ಾ<ರ.ಾಗಲು 
	ಾ.ೆಲ7ರೂ _ಾನIಕ.ಾ?, ಆ$ಾF:\ಕ.ಾ? ಬZಷK(ಾಗ�ೇಕು. ಉAಾಸ	ೆಯZ7 ಪ�ಮುಖ.ಾ? ಮೂರು 
*ೆ�ೆÖಗ0.ೆ. yದಲ	ೆಯದು ಭಗವಂತನ ಪYಟK (.ಾಮನ) ಮೂ:�ಯನು� �ೇವರು ಎಂದು ಆ(ಾªಸುವYದು; 
ಎರಡ	ೆಯದು ಉAಾಸ	ೆ _ಾಡು9ಾ8-_ಾಡು9ಾ8 ಭಗವಂತ ;ೇವಲ ಮೂ:�ಯZ7 ಅಲ7�ೇ, ಇ`ೕ QೋಕದZ7 
.ಾFzIರುವ ಶV8 ಎಂದು :0ಯುವYದು. ಪ�ಮುಖ.ಾದ ಮೂರ	ೇ *ೆ�ೆÖ- ಭಗವಂತ ಸ.ಾ�ಂತSಾ��, ಆತ 
ನ	ೊ�ಳಗೂ ತುಂº�ಾ4	ೆ ಎಂದು :0ದು, ಆ ಪರಶV8�ೆ ತQೆ �ಾಗುವYದು. ಆಗ ನಮ�ೆ 2ಜ.ಾದ ಭಗವಂತನ 
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Mಾ�ಾ9ಾ<ರ.ಾಗುತ8�ೆ, *ಾಗೂ ಭಗವಂತ ನಮ\ನು� ಉದ§%ಸು9ಾ8	ೆ. ಈ �ೕZನ ಮೂರು �ಕ�ಮಗ0ಂದ 
ನಮ\ನು� ಉದ§%ಸುವ ಭಗವಂತ �ಕ��ೕ. 
೭೬)ಧ2±ೕ  
ಧ2±ೕ ಎಂದ(ೆ ಧನು$ಾ�%. ಅಂದ(ೆ ಧನುಸ«ನು� ;ೈಯZ7 �`Dರುವವನು. ಇZ7 ಧನುಸು« ದುಷK 2ಗ�ಹದ 
ಸಂ;ೇತ. ಧಮ�ದ ಸಂMಾ¬ಪ	ೆ�ಾ? ;ೈಯZ7 ಆಯುಧ �`Dರುವ ಭಗವಂತ- ಧ2±ೕ. ಭಗವಂತ2�ೆ SಾವY�ೇ 
�,ೇಷ ಆಯುಧದ ಅಗತF�ಲ7. ಭಗವಂತ ದುಷ<ಮ�ದ 	ಾಶಕ	ಾ?ರುವYದ%ಂದ ಆತನನು� ಧ2±ೕ ಎನು�9ಾ8(ೆ. 
೭೭)�ೕ$ಾ�ೕ  
�ೕ$ಾ ಎಂದ(ೆ ಸ\ರಣಶV8. SಾವYದನು� ;ೇಳU9ೆ8²ೕ, SಾವYದನೂ� ಓದು9ೆ8ೕ²ೕ, ಅದನು� ,ಾಶ±ತ.ಾ? 
ಮಸ8ಕದZ7ಟುK;ೊಳU�ವYದು. ಮನಸು« ಬಯಸುತ8�ೆ, ಬುD§ 2ಶ�ಯ.ಾ? ಗ��ಸುತ8�ೆ, Bತ8 	ೆನzಡುತ8�ೆ. ಗ��Iದ 
�ಷಯವನು� ,ಾಶ±ತ.ಾ? 	ೆನzನZ7ಡುವವರು �ೕ$ಾ�ಗಳU. ಭಗವಂತ ಸ±ತಃ �ೕ$ಾ� *ಾಗೂ ನಮ�ೆ 
Bತ8ವನು� ಕರುHಸುವವ. 
೭೮)�ಕ�ಮಃ  
�ಕ�ಮ ಎಂದ(ೆ ಕ�ಮ�ಲ7ದವನು! ಅಂದ(ೆ ಭಗವಂತನು SಾವY�ೇ ಕ�ಮದ 2ಬ�ಂಧ;ೆ< ಒಳ�ಾ?ಲ7. ಅವನು 
ನXೆದ �ಾ%@ಲ7ವ[ ನಮ�ೆ ಕ�ಮ. 
೭೯)ಕ�ಮಃ  
�ೕQೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಭಗವಂತ �ಕ�ಮ, ಆತ 2��Iರುವ ಈ ಸೃ�K ಸಂಪ[ಣ� ಕ�ಮಬದ§.ಾ?�ೆ. ಪ�:�ಂದು 
ಗ�ಹದ ಚಲ	ೆ ಗHತಬದ§.ಾ?�ೆ. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ: Sಾ.ಾಗ ಗ�ಹಣ.ಾ?�ೆ, Sಾ.ಾಗ ಗ�ಹಣ.ಾಗುತ8�ೆ 
ಎನು�ವYದನು� ಕ(ಾರು.ಾ;ಾ<? ಗHತDಂದ :0ಯಬಹುದು. ಪ�:�ಂದು ಗ�ಹ �ೋಲಗಳU 2ಯತ.ಾದ 
ಸ¬ರದZ7 2ಯತ.ಾದ .ೇಗದZ7 ಸುತು8:8.ೆ. ಈ ಗHತ ಅNೊKಂದು ಕ�ಮಬದ§.ಾ?�ೆ. ಇಂತಹ ಕ�ಮಬದ§.ಾದ 
ಸೃ�Kಯ ಕತ�	ಾದ ಭಗವಂತ ಕ�ಮಃ 
೮೦)ಅನುತ8ಮಃ  
ಭಗವಂತನ *ೆ�ೆÖ ಆ	ೆಯ *ೆ�ೆÖಯಂ9ೆ. ಇತರ ಎQಾ7 *ೆ�ೆÖಗಳU ಅದರ .ಾFz8ಯ ಒಳ�ೆ Iೕ�ತ. ಅನುತ8ಮ 
ಎಂದ(ೆ ಉತ8ಮರZ7 ಉತ8ಮ. ಅವ2ಂದ ಉತ8ಮರು Sಾರೂ ಇಲ7.   
೮೧)ದು(ಾಧಷ�ಃ  
ಧಷ�~ೆ�ೆ 2ಲುಕ�ೇ ಇರುವYದು ದು(ಾಧಷ�. ಭಗವಂತನನು� ನಲು?ಸುವYದು, �ಚZತ�ೊ0ಸುವYದು ಅMಾಧF. 
ಆತ ತನ� ಕ�ಮDಂದ, ತನ� :ೕ_ಾ�ನDಂದ, ತನ� Mಾ¬ನDಂದ �ಚZತ�ೊಳ�Qಾರ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ 
ದು(ಾಧಷ�. 
೮೨)ಕೃತ¶ಃ  
�ೕZನ ;ೆಲವY 	ಾಮಗಳZ7 	ಾವY ಭಗವಂತ2�ೆ ಕ�ಮ�ಲ7, ಅವನ ಕ�ಮವನು� Sಾರೂ �ೕರQಾರರು, ಅವನು 
ಅನುತ8ಮ, ದು(ಾಧಷ�, ಇ9ಾFD ಗುಣಗಳನು� 	ೋ`�ೆವY. ಈಗ ನಮ\Z7 ಒಂದು ಪ�,ೆ� ಮೂಡಬಹುದು. 
ಭಗವಂತ ಏ;ೆ ಪ£Aಾ:? ಒಬ^ ಬಡವ, ಒಬ^ ¤�ೕಮಂತ, ಒಬ^%�ೆ ಸುಖ, ಇ	ೊ�ಬ^%�ೆ ಕಷK. ಏ;ೆ �ೕ�ೆ? ಈ 
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ಪ�,ೆ��ೆ ಉತ8ರ.ೇ ‘ಕೃತ¶’ 	ಾಮದ ಅಥ�. ಕೃತ¶ ಎಂದ(ೆ ಏನನೂ� ಮ(ೆಯ�ೆ ಮರ0 ;ೊಡುವವನು ಎಂದಥ�. 
	ಾವY ಏನನು� _ಾ`�ೆ4²ೕ, ಆ ಕಮ�ಕ<ನುಗುಣ.ಾ? ಫಲವನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಕೃತ¶. 
೮೩)ಕೃ:ಃ  
ಭಗವಂತನ  ಾನ, ಬಲ, V�@ ಎಲ7ವ[ ಆತನ ಸ±ರೂಪ. �ಶ±ವ	ೆ�Qಾ7 2��Iದ V�Sಾಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ 
ಕೃ:ಃ.   
೮೪)ಆತ\.ಾÁ  
ಆತ\ದ ಸೂ¬ಲ.ಾದ ಅಥ� ಶ%ೕರ. ಭಗವಂತ2�ೆ ಮಣು�, 2ೕರು ಮತು8 �ೆಂVWಂ�ಾದ, ಒಂದು Dನ ºದು4 
*ೋಗುವ ಶ%ೕರ ಅಥ.ಾ ಆ;ಾರ�ಲ7. ಅವನು �,ಾ±;ಾರ. ಆತ Sಾವ ರೂಪದZ7 ಕೂXಾ ;ಾHI;ೊಳ�ಬಲ7. 
 ಾನ ಆತನ ಸ±ರೂಪ. ಎQಾ7 ಆತ\ರ ತಂ�ೆSಾದ ಭಗವಂತ ಆತ\.ಾÁ. 

ಸು(ೇಶಃ ಶರಣಂ ಶಮ� �ಶ±(ೇ9ಾಃ ಪ��ಾಭವಃ । 
ಅಹಃ ಸಂವತ«(ೋ .ಾFಲಃ ಪ�ತFಯಸ«ವ�ದಶ�ನಃ   ॥೨೩॥ 

೮೫)ಸು(ೇಶಃ  
ಸುರರು ಅಂದ(ೆ �ೇವ9ೆಗಳU. ಭಗವಂತ ಸುರರ-ಈಶ(ಒXೆಯ) ಆದ4%ಂದ ಆತ ಸು(ೇಶ. 
೮೬)ಶರಣ{  
ಶರಣು ಎಂದ(ೆ ಮೂಲತಃ ಆಶ�ಯ ಎನು�ವ ಅಥ�ವನೂ� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಆದ(ೆ .ಾ`;ೆಯZ7 ಈ ಅಥ� ತz�*ೋ? 
�ಪ%ೕತ ಅಥ�ದZ7 ಪ�ಚZತದZ7�ೆ. ಮೂಲ ಅಥ�ದ ಪ�;ಾರ �ೇವರು ನಮ�ೆ ಶರಣು *ೊರತು 	ಾವY �ೇವ%�ೆ 
ಶರ~ಾಗಲು MಾಧF�ಲ7. ಅಂದ(ೆ �ೇವ(ೇ ನಮ�ೆ ಆಶ�ಯ�ಾತ *ೊರತು 	ಾವY �ೇವ%�ೆ ಆಶ�ಯ�ಾತ(ಾಗಲು 
MಾಧF�ಲ7. ಆದ4%ಂದ ಎQಾ7 �ೕವ ಜಂತುಗ0ಗೂ ಆಶ�ಯ�ಾತ	ಾದ ಭಗವಂತ ಶರಣು. 
೮೭)ಶಮ� 
ಶಮ� ಅಂದ(ೆ ಆನಂದ.  ಾ	ಾನಂದಮಯ	ಾದ ಭಗವಂತ ಶಮ�. 
೮೮)�ಶ±(ೇ9ಾಃ  
ಭಗವಂತನ (ೇತI«2ಂದ ಈ �ಶ± ಸೃ�KSಾದ4%ಂದ ಆತನನು� �ಶ±(ೇ9ಾ ಎನು�ವYದು �ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ;ಾಣುವ 
ಅಥ�. ಆದ(ೆ ಈ 	ಾಮ;ೆ< ಇನೂ� *ೆB�ನ ಅಥ���ೆ. (ೇತÁ ಅಂದ(ೆ ಆನಂದರೂಪ ಎಂದಥ�.�ಶ±(ೇ9ಾ 
ಎಂದ(ೆ �ೕವ;ೋ¹ಯ ಆನಂದದZ7 ಪ%ಪ[ಣ� ಆನಂದರೂಪ ಎಂದಥ�. ‘(ೇತಸು«’ Mಾರಭೂತ.ಾದದು4 
ಎನು�ವ ಅಥ�ವನೂ� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಆದ4%ಂದ ಇ`ೕ ಬ�*ಾ\ಂಡದZ7 Mಾರಭೂತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ �ಶ±(ೇ9ಾಃ. 
೮೯)ಪ��ಾಭವಃ  
ಧಮ�ದ _ಾಗ�ದZ7,  ಾನದ ಹI�2ಂದ, ಭಗವಂತನZ7 ಶರಣು;ೋ% ಬಂದ ಭಕ8ರನು� ಪ��ಾ ಎನು�9ಾ8(ೆ. 
ಭವ ಎಂದ(ೆ ಆನಂದವನು� ದಯAಾZಸುವYದು ಎಂದಥ�. ಆದ4%ಂದ ಪ��ಾಭವ ಎಂದ(ೆ ಧಮ� ಮತು8  ಾನ 
_ಾಗ�ದZ7ರುವವ%�ೆ ಆನಂದಪ�ದ	ಾದ ಭಗವಂತ ಎಂದಥ�. 
೯೦)ಅಹಃ  
ಅಹಃ ಅಂದ(ೆ �ೕQೊ�ೕಟದ ಅಥ� '	ಾನು'. ಪ�:�ಂದು _ಾ:ನಲೂ7 	ಾವY '	ಾನು' ಅನು�ವ ಪದವನು� 
ಉಪ�ೕ?ಸು9ೆ8ೕ.ೆ. ಈಗ '	ಾನು' ಅನು�ವ ಪದವನು� ಸ±ಲ� ಆಳ.ಾ? �ೕBI. 	ಾನು ಅಂದ(ೆ ನನ� ;ೈ , 
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;ಾಲು, ತQೆ, ಹೃದಯ ....... ನನ� �ೇಹ ?? ಅಲ7 ! ನನ� ಉIರು? ಅದೂ ಅಲ7 ! ನನ� �ೕವ ........?? ಅಲ7. ಏ;ೆಂದ(ೆ 
ಈ �ೕವವನು� 	ೆXೆಸುವವನು Sಾರು? ಅವ	ೇ ºಂಬ ರೂz ಭಗವಂತ. ಆದ4%ಂದ ಆತ ಅಹಃ . ಒಂದು 
;ೆಲಸವನು� 	ಾನು _ಾ`�ೆ, ನ2�ಂ�ಾWತು ಎಂದು ಜಂಬ ಪಡುವ 	ಾವY, ಆ ‘	ಾನು’ ಅಂದ(ೆ ನ	ೊ�ಳ�ೆ 
ಕು0ತ ಭಗವಂತ ಅನು�ವYದನು� ಸಂಪ[ಣ� ಮ(ೆ:ರು9ೆ8ೕ.ೆ! 
ಅಹಃ ಅನು�ವYದ;ೆ< ಇ	ೊ�ಂದು ಅಥ� �ೆಳಕು. ಅಂದ(ೆ �ೆಳVನ ಮೂಲ.ಾದ ಸೂಯ�ನZ7 ತುಂº ಜಗತ8ನು� 
�ೆಳಗುವವವನು. ಆದ4%ಂದ zಂXಾಂಡದZ7 ºಂಬರೂzSಾ?, 2ಸಗ�ದZ7 ಸೂಯ�Vರಣ ರೂಪದZ7 
ತುಂºರುವ ಭಗವಂತ ಅಹಃ. 
೯೧)ಸಂವತ«ರಃ 
ಸಂವತ«ರ ಎಂದ(ೆ ಸಂಸÏತದZ7 ವಷ� ಎಂದು ಅಥ�.  ಒಂದು ಸಂವತ«ರದZ7 ೩೬೦ ಹಗಲು *ಾಗೂ ೩೬೦ 
(ಾ:�ಗ0ರುತ8.ೆ. ಇಂತಹ ನೂರು ಸಂವತ«ರಗಳU ಮನುಷFನ ಆಯಸು« (೩೬,೦೦೦ ಹಗಲು *ಾಗೂ ೩೬,೦೦೦ 
(ಾ:�). ಮನುಷFನ �ೇಹ ೭೨,೦೦೦ 	ಾ`ಗ0ಂದ *ಾಗೂ ೩೬೦ ಅI¬ಗ0ಂದ ತುಂº�ೆ (ಅದ;ಾ<? ಯ¶ ಕುಂಡ 
ತSಾ%ಸು.ಾಗ ೩೬೦ ಇ¹K�ೆಗಳನು� ಉಪ�ೕ?ಸು9ಾ8(ೆ. ೩೬೦ ಅI¬ಗ0ಂದ ತುಂºದ ಈ �ೇಹ.ೇ ಒಂದು 
ಕುಂಡ). ಈ ಎQಾ7 	ಾ`ಗಳZ7 ತುಂºರುವ ;ಾಲ2Sಾಮಕ	ಾದ *ಾಗೂ ಶ%ೕರ 2Sಾಮಕ	ಾದ ಭಗವಂತ 
ಸಂವತ«ರ. 
೯೨).ಾFಲಃ  
2ಘಂ¹ನZ7 .ಾFಲ ಅನು�ವ ಪದದ ಅಥ� �ೕ?�ೆ: ಮ9ೆ8ೕ%ದ ಆ	ೆ, ಬುಸುಗುಡುವ ಸಪ� ಅಥ.ಾ *ೊಂಚು *ಾV 
ಬZ9ೆ�ೆದು;ೊಳ�ಲು ;ಾDರುವ ಕೂ�ರ .ಾFಘ�!!!! ಈ ಅಥ�ವನು� 	ೋ` �ಾಬ%Sಾಗ�ೇ`. ಭಗವಂತ 
�+ಆ+Qಾ. ಅಂದ(ೆ ಎQಾ7 �ೋಷಗಳನು� 	ಾಶ _ಾಡುವವನು. ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಎಲ7ವ[ ಅವನZ7 
Zೕನ.ಾಗುತ8.ೆ. �ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ಪ�ಳಯ ಒಂದು ಭಯಂಕರ V�@. ಆದರೂ ಕೂXಾ, ಈ V�@ಯZ7 ಭಗವಂತ 
ಎಲ7ವನೂ� z�ೕ:Wಂದ I±ೕಕ%I, �ೕವ;ೆ< �,ಾ�ಂ: ;ೊಟುK, ಮರುಸೃ�K ;ಾಲದZ7 ಪYನಃ �ೕವರನು� ಈ 
ಪ�ಪಂಚ;ೆ< z�ೕ:Wಂದ ಕಳU�I;ೊಡು9ಾ8	ೆ! ಇಂತಹ ಅದು�ತ.ಾದ ಶV8 ಭಗವಂತ-.ಾFಲಃ. 
೯೩)ಪ�ತFಯಃ 
ಪ�ತFಯ ಎಂದ(ೆ  ಾನಸ±ರೂಪ	ಾ?, ಪ�:�ಂದನು� :0ದವ *ಾಗೂ ಪ�:�ಂದ(ೊಳಗೂ ಇರುವವನು 
(Omnipresence , omniscient)  
೯೪) ಸವ�ದಶ�ನಃ.  
ಭಗವಂತ �ಶ±ಚ£ು, �ಶ±9ೋಮುಖ. ಆತ ಪ�:�ಂದನೂ� ಕ~ಾ�(ೆ ;ಾಣು:8ರು9ಾ8	ೆ. ಅವ2ಂದ SಾವYದನೂ� 
ಮುB�ಡಲು MಾಧF�ಲ7. ಸವ� .ೇದ-,ಾಸ³ಗಳU Sಾರನು� ವH�ಸುತ8²ೕ ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ಸವ�ದಶ�ನಃ. 

ಅಜಃ ಸ.ೇ�ಶ±ರಃ Iದ§ಃ ID§ಃ ಸ.ಾ�DರಚುFತಃ । 
ವೃNಾಕzರ�ೕSಾ9ಾ\ ಸವ��ೕಗ�2ಸ«Èತಃ   ॥೨೪॥ 

೯೫)ಅಜಃ  
ಅಜಃ ಅಂದ(ೆ Sಾ%ಂದಲೂ ಹುಟKದವನು ಆದ(ೆ ಎಲ7ರಲೂ7 ಹುಟುKವವನು ಎಂದಥ�. ತD±ರುದ4.ಾದ ಅಥ� 
ಎನು�:ೕ(ಾ? *ೌದು, ಭಗವಂತ Sಾ%ಂದQೋ ಹು¹K ಬರುವ ವಸು8ವಲ7. ಆದ(ೆ ºಂಬ ರೂಪ	ಾ? ಪ�:�ಂದು 
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ಗಭ�ದZ7 	ೆQೆI ಏಕ ;ಾಲದZ7 ಅ	ೇಕ ರೂzSಾ? ಹುಟುKವವನು. ಗ¨�Hಯ *ೊಟೆK *ಾಗೂ �ೇವರ 
ಗು`ಯZ7 ಮುಖFಮೂ:� ಇರುವ ಸ¬ಳ-ಇ.ೆರಡನೂ� "ಗಭ�" ಎನು�ವ ಏಕಪದDಂದ ಸಂ�ೋªಸು9ಾ8(ೆ (�ೇ(ೆ 
ಪದ ಲಭF�ಲ7). �ೇವMಾ¬ನದ ಗಭ�ಗು`ಯZ7ರುವ ಮೂ:�ಯZ7 ಆ*ಾ±ನ _ಾ`�ಾಗ �ೇವರ 
ಆಗಮನ.ಾದ(ೆ, ಗ¨�Hಯ ಗಭ�ದZ7 ಭಗವಂತ ºಂಬರೂಪ	ಾ? 	ೆQೆI ಜ2ಸು9ಾ8	ೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ 
ಅಜಃ . 
೯೬)ಸ.ೇ�ಶ±ರಃ  
Sಾರು ತನ�ನು� ಭV8Wಂದ ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೋ ಅಂತವ%�ೆ ಸ�ಾ;ಾಲ ಲಭF�ರುವ, ಎQಾ7 ಈಶ±ರರ-ಈಶ±ರ 
ಸ.ೇ�ಶ±ರ. 
೯೭)Iದ§ಃ  
ಈ ಜಗ:8ನZ7ರುವ ಎQಾ7 ,ಾಸ³ *ಾಗೂ .ೇದಗಳU ಸವ� Iದ§	ಾದ ಭಗವಂತನನು� *ಾಗೂ ಅವನ ತತ±ಗಳನು� 
:0ಸುತ8.ೆ. ಈ ಎQಾ7 .ೇದ-,ಾಸ³ಗಳ ಮೂಲ	ಾ?ರುವ, ಭಕ8ರ ಹೃದಯ2.ಾI, ಪರಮಪYರುNಾಥ�ರೂಪ, 
ಸ�ಾ ಏಕ ರೂಪ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ Iದ§ಃ. 
೯೮)ID§ಃ  
ಸಮಸ8 ಪYರುNಾಥ� ID4 Sಾ%ಂದ ಆಗುತ8�ೋ ಅವನು ID§ಃ. ಸಮಸ8 ;ಾಯ�ಗಳ ID§�ಾಯಕ	ಾದ 
ಭಗವಂತ ID§ಃ. 
೯೯)ಸ.ಾ�Dಃ 
ಎಲ7ವYದರ ಆD, ಎಲ7ವYದರ yದಲು ಇರುವವ, *ಾಗೂ ಎಲ7ವನೂ� I±ೕಕ%ಸುವ, ಎಲ7ಕೂ< ಮೂಲ ;ಾರಣ	ಾದ 
ಭಗವಂತ ಸ.ಾ�D. 

ಸಹಸ�	ಾಮ �ವರ~ೆ-೧೦೦ 

೧೦೦)ಅಚುFತಃ 
ಎಲ7ವನೂ� I±ೕಕ%I, ಎಲ7ವನೂ� 	ಾಶ_ಾ`(ಪ�ಳಯ), SಾವY�ೇ ಚುF: ಇಲ7�ೇ ಅನಂತ.ಾ? ಅಖಂಡ.ಾ? 
ಇರುವ, ಎಂದೂ ಕುಂದದ ಗುಣ-V�@ಗ0ಂದ 2ತFಪ[ಣ�	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಅಚುFತಃ. 
೧೦೧)ವೃNಾಕzಃ 
�ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ವೃಷ+ಕz=ವೃNಾಕz. ಅಂದ(ೆ 	ಾವY �ಾSಾ% ಬಳZ�ಾಗ ನಮ\ zೕAಾಸವನು� 
ತHಸುವವ.(ವೃಷ ಎಂದ(ೆ ಮ¢  ೆಸು%ಸುವವನು, ಕz (ಕಂ+Aಾಯ9ೆ) -ಅಂದ(ೆ 2ೕರು ಕು`ಸುವವನು). 
ವೃNಾ ಎಂದ(ೆ 'ಧಮ� ಸ±ರೂಪ'; ಈ ಪದ 'ನಮ\ ಅ¨ೕಷKದ ಮ¢  ೆಸು%ಸುವವ' ಎನು�ವ ಅಥ�ವನೂ� ಕೂXಾ 
;ೊಡುತ8�ೆ. ಅಕz ಎಂದ(ೆ ದುಃಖ 2.ಾರಕ ಎಂದಥ�. ಆದ4%ಂದ ವೃNಾಕz ಎಂದ(ೆ ನಮ\ �ೕQೆ ಧಮ�ದ 
ಮೂಲಕ ಅ¨ೕಷKದ ಮ¢ೆಗ(ೆದು, ನಮ\ ಮನI«ನ ದುಃಖ ದುಗುಡವನು� 2.ಾ%I, ಪ[~ಾ�ನಂದವನು� ;ೊಟುK, 
9ಾನೂ ಪ[~ಾ�ನಂದವನು� ಅನುಭ�ಸುವವನು ಎಂದಥ�. 
೧೦೨)ಅ�ೕSಾ9ಾ\ 
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ನಮ\ ಮನಸು« ಬುD§�ೆ ಒಂದು Iೕ� ಇ�ೆ. ಅದ%ಂ�ಾ�ೆ�ೆ 	ಾವY ಗ��ಸQಾ(ೆವY. ಭಗವಂತನನು� ನಮ\ 
ಬುD§Wಂದ ಅ¢ೆಯಲು ಅMಾಧF. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಅ�ೕSಾ9ಾ\. ಭಗವಂತನನು� ನಮ�ೆ :0ಯಲು 
ಅMಾಧF.ಾದರೂ ಕೂXಾ, ಆತ ಅಣು�ನZ7 ಅಣು.ಾ? ನy\ಳ�ೇ ತುಂº�ಾ4	ೆ. ಆತ ಸೂ�ಾÔ: ಸೂ£Ôನೂ 
*ೌದು. ನಮ�ೆ :0DರುವYದು ಮಣು�, 2ೕರು, �ೆಂV, �ಾ0,ಆ;ಾಶ, *ಾಗೂ ಈ ಪಂಚಭೂತಗ0ಂ�ಾದ ವಸು8ಗಳU 
_ಾತ�. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ ಇ.ೆಲ7V<ಂತಲೂ �ೇ(ೆ. ನಮ\ �ೕವಸ±ರೂಪ	ಾದ ಭಗವಂತನ ಕಲ�	ೆ ನಮ?ಲ7. 
ಭಗವಂತನನು� ನಮ\ ಒಳಗH�2ಂದ 	ೋಡುವ ಪ�ಯತ� _ಾಡ�ೇ;ೇ *ೊರತು, *ೊರ ಪ�ಪಂಚದZ7 ಹುಡುV 
ಪ��ೕಜನ�ಲ7. 
೧೦೩)ಸವ��ೕಗ�2ಸ«Èತಃ  
ಇZ7 �ೕಗ ಎನು�ವ ಪದ ಸಂಬಂಧ ಅಥ.ಾ ಉAಾಯ ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. 	ಾವY ಎZ7 ಇರು9ೆ8ೕ²ೕ 
ಅದರ ಸಂಬಂಧದZ7ರು9ೆ8ೕ.ೆ. ಭಗವಂತ ಎQಾ7 ಕXೆ ಇ�ಾ4	ೆ, ಆದ(ೆ ಅವನು SಾವYದಕೂ< ಅಂ¹;ೊಂ`ಲ7. 
ಇದ;ೆ< ಉತ8ಮ ಉ�ಾಹರ~ೆ ಎಂದ(ೆ ಆ;ಾಶ. ಮಣು�, 2ೕರು, �ೆಂV ಅಥ.ಾ �ಾ0-ಇದನು� ಮು¹K�ಾಗ 
ಅಂ¹;ೊಳU�ತ8�ೆ. ಆದ(ೆ ಆ;ಾಶ ಎQಾ7 ಕXೆ ಇದ4ರೂ ಕೂXಾ, SಾವYದಕೂ< ಅಂ¹;ೊಂ`ಲ7. ಭಗವಂತ ಕೂXಾ 
�ೕ�ೆ. ಆತ ಎQಾ7 ಕXೆ ಇದ4ರೂ ಕೂXಾ SಾವYದನೂ� ಅಂ¹I;ೊಳ�ದವನು. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ 
ಸವ��ೕಗ�2ಸ«Èತಃ. 

ವಸುವ�ಸುಮ	ಾಃ ಸತFಃ ಸ_ಾ9ಾ\ ಸ�\ತಃ ಸಮಃ । 
ಅyೕಘಃ ಪYಂಡ%ೕ;ಾ�ೋ ವೃಷಕ_ಾ� ವೃNಾಕೃ:ಃ  ॥೨೫॥ 

೧೦೪) ವಸುಃ 
2ಘಂ¹ನZ7 ವಸು ಅನು�ವ ಪದ;ೆ< I% ಅಥ.ಾ ಸಂಪತು8 ಅನು�ವ ಅಥ���ೆ. Mಾ_ಾನF.ಾ? I%-ಸಂಪತು8 
ಅಂ�ಾಗ ನಮ�ೆ ದು`Âನ 	ೆನAಾಗುತ8�ೆ. ಆದ(ೆ ಒ�ೊ^ಬ^%�ೆ ಒಂ�ೊಂದು ಸಂಪತು8. ನಮ�ೆ �ೕವನದZ7 
SಾವYದು ಸುಖ-ಸಂ9ೋಷವನು� ;ೊಡುತ8�ೋ ಅದನು� ಸಂಪತು8 ಎಂದು :0ಯು9ೆ8ೕ.ೆ. ;ೆಲವ%�ೆ ಮಣು� 
ಸಂಪ9ಾ8? ;ಾHIದ(ೆ ಇನು� ;ೆಲವ%�ೆ *ೆಣು�-*ೊನು� ಸಂಪತು8 ಎನು�ವ ಭ�� ಇರುತ8�ೆ. ಆದ(ೆ 2ಜ.ಾದ 
ಸಂಪತು8 SಾವYದು? SಾವYದನು� ಹಂಚುವYದ%ಂದ �ೆ¢ೆಯು9ಾ8 *ೋ? Mಾ�ರ-Mಾ�ರ ವಷ�ಗಳ ತನಕ 
ಅಜ(ಾಮರ.ಾ? ಉ0ಯುತ8�ೋ ಅದು 2ಜ.ಾದ ಸಂಪತು8. ಅ�ೇ  ಾನ. SಾವY�ೋ ವFಥ�.ಾದ  ಾನ 
ಸಂಪತ8ಲ7. SಾವYದು ನಮ\ನು� ಉ�ಾ§ರ _ಾಡುವ ಶV8�ೕ, ಅದರ  ಾನ 2ಜ.ಾದ ಸಂಪತು8. ಆದ4%ಂದ 
ಜಗ:8ನZ7 ಅತFಂತ �ೊಡÂ ಸಂಪತು8 ‘ಭಗವಂತನ  ಾನ’. ಇಂತಹ ಅಪ%�ತ I%Sಾದ ಭಗವಂತ ವಸುಃ. 
೧೦೫)ವಸುಮ	ಾಃ  
ಇZ7 ವಸುಗಳU ಎಂದ(ೆ ಭಗವಂತನನು� ಅ%ತವರು. ಮುಖF.ಾ? �ೇವ9ೆಗಳU *ಾಗೂ Sಾರು ತನ� ಹೃದಯದZ7 
ಭಗವಂತ .ಾಸ.ಾ?�ಾ4	ೆ ಎಂದು :0D�ಾ4(ೋ ಅವರು ವಸುಗಳU. ಪ%ಶುದ§.ಾದ ಮನಸು«ಳ�ವರನೂ� ಕೂXಾ 
ವಸುಗಳU ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಆದ4%ಂದ ಪ%ಶುದ§.ಾದ, ಸತ±ಗುಣDಂದ, ಅನನF.ಾ? Aಾ���ಸುವ 'ವಸುಗ0�ೆ' 
;ಾHI;ೊಳU�ವ ಭಗವಂತ ವಸುಮ	ಾಃ. 
೧೦೬)ಸತFಃ  
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ಸ¾ ಅನು�ವ ಪದ;ೆ< ಅ	ೇಕ ಅಥ�ಗ0.ೆ. ಸವ�ಸೃಷK, ಸವ� 2Sಾಮಕ, ಸವ� I¬: ;ಾರಣ, ಸವ� ಸಂ*ಾರಕ 
ಇ9ಾFD. ಅ�ೇ %ೕ: ಸ¾ ಅಂದ(ೆ  ಾನ-ಅ ಾನ-ಬಂಧ-yೕ£. ಆದ4%ಂದ ಸತFಃ ಎಂದ(ೆ ಸೃ�Kಪ�ದ, I¬:ಪ�ದ, 
ಸಂ*ಾರಪ�ದ, 2Sಾಮಕ,  ಾನಪ�ದ, ಅ ಾನಪ�ದ, ಬಂಧಪ�ದ ಮತು8 yೕ£ಪ�ದ	ಾದ ಭಗವಂತ. ಸೃ�K-I¬:-
ಸಂ*ಾರ 2Sಾಮಕ	ಾ?,  ಾ	ಾ ಾನ-ಬಂಧ-yೕ£ಗ0�ೆ ;ಾರಣ	ಾ?ರುವ, ಸದುEಣಸ±ರೂಪ 
 ಾ	ಾನಂದಮಯ	ಾದ ಭಗವಂತ 'ಸತFಃ'. 
೧೦೭) ಸ_ಾ9ಾ\  
ಭಗವಂತ 'ಸ.ೇ�ಶು ಸ_ಾ9ಾ\'.  ಎಂದ(ೆ ಸವ�ರನು� ಸಮ	ಾ? 9ಾರತಮF ಇಲ7�ೆ ;ಾಣುವವನು. ಈ ಪ�ಪಂಚ 
ಒಂದು 9ೋಟ�ದ4ಂ9ೆ *ಾಗೂ ಭಗವಂತ ಒಬ^ 9ೋಟ�ಾರನಂ9ೆ. ಈ �ೕವರು ºೕಜಗಳU! ºೕಜವನು� 
ಮ	ೆ�ಳ?ಟK(ೆ ಅದು ಫಲ ;ೊಡQಾರದು. ಅದನು� ಉ:8-º:8 AಾZI�ಾಗ ಆ Bಕ< ºೕಜ *ೆಮ\ರ.ಾ? 
�ೆ¢ೆಯುತ8�ೆ ಮತು8 ತನ� ಗುಣ ಸ±+ಾವದಂ9ೆ ಫಲವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಹುಣMೆ ಹಣು� ಹು0Sಾ?ರುವYದ;ೆ< 
9ೋಟ�ಾರ ;ಾರಣನಲ7, ಅದರ ಗುಣ ಸ±+ಾವ ;ಾರಣ. ಅ�ೇ %ೕ: ಈ ಪ�ಪಂಚದZ7 
�ೕವಸ±+ಾವಕ<ನುಗುಣ.ಾ? �ೇ(ೆ �ೇ(ೆ %ೕ:ಯ ಜನರನು� ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. ಭಗವಂತ ಒಬ^ 9ೋಟ�ಾರನಂ9ೆ 
ಪ�:�ಬ^ರನೂ� AಾZI Òೕ�ಸು9ಾ8	ೆ. �ೕವರು ಭಗವಂತನ ಕೃAೆWಂದ ತನ� �ೕವ ಸ±+ಾವದಂ9ೆ, ತನ� 
ಕಮ�ಫಲದಂ9ೆ �ೆ¢ೆಯು9ಾ8(ೆ. ಭಗವಂತ �ೕವ%�ೆ ;ೊಡುವYದು ¤�ೆ ಅಲ7 ¤£ಣ. ಭಗವಂತ ತನ� ಎQಾ7 
ಅವ9ಾರಗಳZ7 ಎQಾ7 V�@ಗಳZ7 ಸ_ಾತ\, ಅದರZ7 ಅಂತರ�ಲ7. ಭಗವಂತ ಅಖಂಡ. ಆದ(ೆ ಆತನ ಅ¨ವFಕ8 
_ಾತ� �ೇ(ೆ �ೇ(ೆSಾ? ;ಾಣುತ8�ೆ. ಎಲ7ರಲೂ7 ಇರುವ ºಂಬ ಒಂ�ೇ, ಆದ(ೆ ಪ�:ºಂಬ �ೇ(ೆ�ೇ(ೆ. ಇರು.ೆ 
ಒಳ�ೆ ಇರುವ ºಂಬ ರೂz ಭಗವಂತ2ಗೂ ಆ	ೆ�ಳ?ರುವ ºಂಬ ರೂz ಭಗವಂತ2ಗೂ SಾವY�ೇ %ೕ: 
ವF9ಾFಸ�ಲ7,.ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಸ_ಾ9ಾ\. 
 ೧೦೮) ಸ�\ತಃ (ಅಸ�\ತಃ) 
�ೕQೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಭಗವಂತ ‘ಸ_ಾ9ಾ\’ ಎಂದು ಎQಾ7  ಾ2ಗಳU ಬಲ7ರು. ಆದ4%ಂದ ಆತ ಸ�\ತಃ. ಅವನು 
ಎQಾ7 ಕXೆ ಸಮ	ಾ?ದ4ರೂ ಕೂXಾ ಆತ2�ೆ ಸಮ	ಾದವರು ಇ	ೊ�ಬ^%ಲ7. ಆದ4%ಂದ ಆತ ಅಸ�\ತಃ ಕೂXಾ 
*ೌದು! 
೧೦೯)ಸಮಃ 
ಸಮಃ ಅನು�ವ ಶಬ4 ಎಲ7ರೂ ಎQಾ7 +ಾNೆಗಳZ7 ಉಪ�ೕ?ಸುವ ಸ.ೇ�Mಾ_ಾನF ಶಬ4. ಆದ(ೆ ಇದು 
ಭಗವಂತನ 	ಾಮ ಎಂದು *ೆB�ನವ%�ೆ :0Dಲ7. ಸಮ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ರನೂ� ಏಕ ರೂಪದZ7 	ೋಡುವವ 
ಎನು�ವYದು ಎಲ7%ಗೂ *ೊ¢ೆಯುವ ಅಥ�. ಈ ಪದವನು� ಒXೆದ(ೆ 'ಸ' ಮತು8 'ಮ' ಎನು�ವ ಅಪ[ವ� ಅಥ�ವYಳ� 
ಸಂ�ಪ8 (Abbreviation)ಪದ ;ಾಣ Iಗುತ8�ೆ. ‘ಸ’ ಎಂದ(ೆ Mಾರ, ‘ಮ’ ಎಂದ(ೆ  ಾನ ಅಥ.ಾ ಆನಂದ. ಆದ4%ಂದ 
ಸಮ ಎಂದ(ೆ  ಾ	ಾನಂದ ಸ±ರೂಪ ಎಂದಥ�. ಈ %ೕ: ಪದಗಳನು� ಒXೆ�ಾಗ �¤ಷK ಅಥ� ;ೊಡುವ ಅಪ[ವ� 
+ಾNೆ ಸಂಸÏತ. [2ೕವY ;ೆಲವY ಆಮಂತ�ಣ ಪ:�;ೆಯZ7 'ಸ-ಕುಟುಂಬ', ‘ಸ-ಪ%.ಾರ’ ಅನು�ವ ಪದವನು� 
	ೋ`ರಬಹುದು. ಇZ7 'ಸ' ಎಂದ(ೆ ಸ�ತ ಎಂದಥ�]. ಇನು� 'ಮಃ' ಎನು�ವ ಪದ _ಾ9ೆ, _ಾತು, .ಾಚF, _ಾನ 
ಅಥ.ಾ ಪ�_ಾಣ ಎನು�ವ ಹಲವY ಅಥ�ವನೂ� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಆದ4%ಂದ ಸಮಃ ಎಂದ(ೆ ಸಮಸ8 .ೇದ.ಾಚF, 
ಸಮಸ8 ಶಬ4.ಾಚF ಎಂ�ಾಗುತ8�ೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ 2ಜ.ಾದ ಅನುಭವ.ಾಗ�ೇ ಅವನನು� Sಾವ 
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ಯುV8Wಂದಲೂ :0ಯಲು MಾಧF�ಲ7. ಒ�\ ಭಗವಂತನನು� :0ದ �ೕQೆ ಎQಾ7 ಯುV8ಗಳU ಆತನ	ೆ�ೕ 
*ೇಳUತ8.ೆ ಎನು�ವYದು :0ಯುತ8�ೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ Sಾ.ಾಗಲೂ _ಾ9ೆ ಲ�Ôೕ�ೇ� ಸ�ೕತ	ಾ? 
ಇರು9ಾ8	ೆ. ಈ ಎQಾ7 ;ಾರಣDಂ�ಾ? ಭಗವಂತ ಸಮಃ. 
೧೧೦) ಅyೕಘಃ  
yೕಘ ಎಂದ(ೆ ವFಥ�; ಅyೕಘ ಎಂದ(ೆ ವFಥ�ವಲ7ದು4. Sಾರ ಸಂಕಲ� ವFಥ�.ಾಗುವYDಲ7²ೕ ಅವನು 
ಅyೕಘ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ� ಎಂದೂ ವFಥ�.ಾಗQಾರದು. ಆತನ ಸಂಕಲ�ವನು� Sಾ%ಂದಲೂ ಬದZಸಲು 
MಾಧF�ಲ7. ಭಗವಂತ ಈ ಪ�ಪಂಚವನು� ಏ;ೆ ಸೃ�K _ಾ`ದ? ಅವ2�ೆ ಇದ%ಂದ ಏನು ಪ��ೕಜನ? ಈ 
ಪ�ಪಂಚ ಭಗವಂತ2�ೆ yೕಘ(ವFಥ�). ಆದ(ೆ ನಮ�ೆ ಅyೕಘ! ಈ ಪ�ಪಂಚವನು� ಭಗವಂತ �ೕವ%�ಾ?@ೕ 
ಸೃ�K _ಾ`ರುವYದು. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಅyೕಘ. 
೧೧೧) ಪYಂಡ%ೕ;ಾ£ಃ 
ಅಮರ;ೋಶದZ7 ಪYಂಡ%ೕ;ಾ£ ಎಂದ(ೆ º0 9ಾವ(ೆಯಂತಹ ಕಣು�ಳ�ವನು ಎಂD�ೆ. ಆದ(ೆ ಪYಂಡ%ೕ;ಾ£ 
ಎಂದ(ೆ ;ೆಂ�ಾವ(ೆಯಂತಹ ಕಣು�ಳ�ವನು ಎಂದಥ�. ಭಗವಂತನ ಕಣು� Sಾ.ಾಗಲೂ ;ೆಂ�ಾವ(ೆ ಎಸ0ನಂ9ೆ 
ಅರ0 ನಳನ0ಸು:8ರುತ8�ೆ. Mಾ_ಾನF.ಾ? ನಮ�ೆ ಅತFಂತ ಸಂ9ೋಷ.ಾ�ಾಗ ನಮ\ ಕಣು� ಅರಳUತ8.ೆ. 
ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ ಸ�ಾ ಸಂ9ೋಷದ ಬು�ೆE. ಭಗವಂತನ ;ೈಯZ7ರುವ 	ಾಲು< ಆಯುಧಗಳZ7 ಪದ\ ಕೂXಾ 
ಒಂದು. ಈ 	ಾಲು< ಆಯುಧಗಳU(ಚಕ�, ಶಂಖ, ಗ�ಾ, ಪದ\)ಕ�ಮ.ಾ? ಧಮ�, ಅಥ�, ;ಾಮದ 2ಯಂತ�ಣ 
*ಾಗೂ yೕ£ದ ಸಂ;ೇತ. ಆದ4%ಂದ ಪYಂಡ%ೕಕ ಎಂದ(ೆ yೕ£ಪ��ಾಯಕ. ಭಗವಂತನ *ೊಕು<02ಂದ 
ಪದ\;ೋಶ ರೂಪದ ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡ ರಚ	ೆSಾ?�ೆ. ತನ� ಹೃದಯಕಮಲದZ7 ಬ�*ಾ\ಂಡವನು� 
ತುಂº;ೊಂ`ರುವ ಭಗವಂತ ಪYಂಡ%ೕ;ಾ£. 
೧೧೨) ವೃಷಕ_ಾ� 
ಭಗವಂತನ ಈ 	ಾಮವನು� �,ೆ7ೕ�ಸುವ yದಲು ಭಗವDEೕ9ೆಯ ಈ ;ೆಳ?ನ ,ೆ67ೕಕವನು� ಒ�\ 	ೋXೋಣ. 

ಯ�ಾಯ�ಾ � ಧಮ�ಸF �ಾ72ಭ�ವ: +ಾರತ । 

ಅಭುF9ಾ¬ನಮಧಮ�ಸF ತ�ಾऽऽ9ಾ\	ಾಂ ಸೃ�ಾಮFಹ{ । (ಅ ೪- ,ೆ67ೕ ೭) 
ಪ%9ಾ�~ಾಯ Mಾಧೂ	ಾಂ �	ಾ,ಾಯಚ ದುಷÏ9ಾ{ । 
ಧಮ�ಸಂMಾ¬ಪ	ಾ×ಾ�ಯ ಸಂಭ.ಾ� ಯು�ೇಯು�ೇ॥ (ಅ ೪- ,ೆ67ೕ ೮) 

ಧಮ�	ಾಶ.ಾ�ಾಗ, ಧಮ�ದ ಉ�ಾ§ರ;ಾ<?; ಸಜÖನರನು� ರ�I, ದುಷKರನು� ¤�I, ಧಮ� ಸ೦Mಾ¬ಪ	ೆ 
_ಾಡುಲು ಪ�ೇ ಪ�ೇ ಅವತ%Iಬರು9ೆ8ೕ	ೆ ಎನು�ವYದು ಈ ,ೆ67ೕಕದ ಮು°ಾFಥ�. 
ವೃಷ ಎಂದ(ೆ ಧಮ�. ವೃಷಕ_ಾ� ಎಂದ(ೆ ಧಮ�;ಾ<? ಕಮ� _ಾಡುವ ಭಗವಂತ. ಧಮ� ಸ೦Mಾ¬ಪ	ೆ�ಾ? 
ಪ�ೇ ಪ�ೇ ಅವತ%IಬರುವYದು ಭಗವಂತನ ಕಮ�. ಈ %ೕ: ಅವತ%I ಬಂದು ಭಕ8;ೋ¹ಯ ಅ¨ೕಷKವನು� 
ಪ[(ೈI ಧಮ�ದ ರ£~ೆ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ವೃಷಕ_ಾ�. 
೧೧೩) ವೃNಾಕೃ:ಃ 
�ೕQೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಧಮ�ದ ರ£~ೆ�ಾ? ಭಗವಂತ ಭೂ�ಯ �ೕQೆ ಅವತ%I ಬರು9ಾ8	ೆ. ಈ %ೕ: 
ಅವತ%ಸು.ಾಗ ಆತ 	ಾ	ಾ ಆಕೃ:ಗಳZ7 ಧ(ೆ?0ದು ಬರು9ಾ8	ೆ. �ೕ�ೆ ಅ	ೇಕ ಆಕೃ:�ಂD�ೆ ಅವತ%ಸುವ 
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ಭಗವಂತ ವೃNಾಕೃ:. ಆತ ಧ%ಸುವ ಎQಾ7 ಆಕೃ:ಗಳU ಆತನ ಭಕ8;ೋ¹ಯ ಅ¨ೕಷK;ೆ< ತಕ<	ಾ?ರುತ8�ೆ. ಭಕ8ರ 
;ೋ%;ೆಯಂ9ೆ �¤ಷK ಆಕೃ:ಯನು� ಧ%ಸುವ ಭಗವಂತ ವೃNಾಕೃ:ಃ 
 

ರು�ೊ�ೕ ಬಹು¤(ಾ ಬಭು���ಶ±�ೕ2ಃ ಶುBಶ�.ಾಃ । 
ಅಮೃತಃ ,ಾಶ±ತಃ Mಾ¬ಣುವ�(ಾ(ೋ*ೋ ಮ*ಾತAಾಃ  ॥೨೬॥ 

೧೧೪) ರುದ�ಃ  
ರುದ� ಎನು�ವ ಪದ �ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ದುಃಖ ;ೊಡುವವನು, ಸುಡುವವನು ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. 
.ೇದಗಳZ7ರುವ ರುದ�ಸೂಕ8ಗ0�ೆ Mಾಯಣರು ಅಥ� ಬ(ೆಯು.ಾಗ ರುದ� ಎಂದ(ೆ ಅ?� ಎಂದು ಬ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. 
ಮು¹Kದ(ೆ ಕH�ೕರು ಬರುವYದು ಪಂಚಭೂತಗಳZ7 ಅ?�Wಂದ _ಾತ�. ಆದ4%ಂದ ಅ?� ಕೂXಾ ರುದ�. ಆದ(ೆ 
ಭಗವಂತ ಏ;ೆ ದುಃಖ ;ೊಡು9ಾ8	ೆ? ಭಗವಂತ ದುಃಖ ;ೊಡುವYದು Aಾzಗ0�ೆ _ಾತ�. ದುಃಖ ;ೊಡುವ ಉ�ೆ4ೕಶ 
¤£ಣ. ನಮ�ೆ ಕಷK ಬಂದ(ೆ ಅದರ �ಂ�ೆ ಭಗವಂತನ ಮ*ಾ ;ಾರುಣF ಅಡ?�ೆ ಎಂದು 	ಾವY :0Dರ�ೇಕು. 
ಇನು� ಈ ಪದವನು� ಒXೆದು 	ೋ`�ಾಗ ರುÎ+�ಾ�; ಇZ7 'ರುÎ' ಎಂದ(ೆ ಭವ(ೋಗ, *ಾಗೂ '�ಾ�' ಎಂದ(ೆ 
	ಾಶಕ ಅಥ.ಾ Aಾರು_ಾಡುವವನು ಎಂದಥ�. ಆದ4%ಂದ ರುದ� ಎಂದ(ೆ ಭವ(ೋಗ 	ಾಶಕ. ಈ 	ಾಮವನು� 
	ಾವY ರು¾+�ಾ� ಎಂದೂ ಒXೆದು ಅ×ೈ�ಸಬಹುದು. ಇZ7 ರು¾ ಎಂದ(ೆ ದುಃಖ. ಆದ4%ಂದ ರುದ� ಅಂದ(ೆ 
ದುಃಖ	ಾಶಕ. 
೧೧೫) ಬಹು¤(ಾಃ 
‘ಸಹಸ� ¤ೕNಾ� ಪYರುಷಃ । ಸಹMಾ�£ಃ ಸಹಸ�Aಾ¾ ಎಂದು ಭಗವಂತನನು� ಪYರುಷಸೂಕ8ದZ7 ವH�I�ಾ4(ೆ. ಇZ7 
ಬಹು¤ರ ಎಂದ(ೆ ಸಹಸ�-ಸಹಸ� ¤ರಸ«ನು� *ೊಂDರುವವನು ಎಂದಥ�.[ಭಗವDEೕ9ೆಯ �ಶ±ರೂಪ ದಶ�ನದZ7 
ಈ ವಣ�	ೆ ಇ�ೆ] ಈ �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಭಗವಂತ ºಂಬ ರೂzSಾ? ಪ�:�ಂದು �ೕವರZ7 ತುಂº�ಾ4	ೆ-
ಆದ4%ಂದ ಆತ ಬಹು¤(ಾ. 
ತQೆ ಐದು ¤�ೕಗ0�ೆ (ಚ£ು-ಕಣು�, ,ೆ6�ೕತ�-V�, ಮನಃ-ಮನಸು«, .ಾÎ-_ಾತು, Aಾ�ಣ-ಉIರು) 
ಆಶ�ಯ.ಾ?ರುವYದ%ಂದ ಅದನು� ¤ರಸು« ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಭಗವಂತ ಸ.ಾ�ಶ�ಯ�ಾತ ಆದ4%ಂದ ಆತ ಬಹು¤(ಾ. 
೧೧೬) ಬಭು�ಃ 
ಈ 	ಾಮ ಭಗವಂತನ B�ಾನಂದ ಸ±ರೂಪವನು� *ೇಳUತ8�ೆ. ಭಗವಂತ ಉDಸುವ ಸೂಯ�ನಂ9ೆ ನಸು�ೆಂಪY 
ಬಣ�ದವನು; ಆತ 2ೕಲ�ೕಘ,ಾFಮ. Mಾ_ಾನF.ಾ? �ೇವMಾ¬ನಗಳZ7 ಮೂ:� ಕಪ�?ದು4(2ೕಲ), ಪ�+ಾವ0 
Bನ�Dಂದ _ಾ`ರು9ಾ8(ೆ. ಇZ7 2ೕಲ ಅ�ದ9ೆಯನೂ�, ಅನಂತ9ೆಯನೂ� ಸೂBಸುತ8�ೆ. ನಸು�ೆಂಪY 
 ಾ	ಾನಂದದ ಸಂ;ೇತ. ಬಭು� ಎನು�ವ ಪದ ಬಲಸ±ರೂಪ(ಬ), ಪ[ಣ�;ಾಮ(ಭು�-ಸವ� ;ಾಮ	ೆಗಳನು� 
ಈXೇ%ಸುವವನು)ಎನು�ವ ಅಥ�ವನೂ� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಇಂತಹ ಅ�ಾಧ, ಅನಂತ,  ಾ	ಾನಂದಮಯ, ಬಲಸ±ರೂಪ 
ಮತು8 ಪ[ಣ�;ಾಮ	ಾದ ಭಗವಂತ ಬಭು�ಃ. 
೧೧೭) �ಶ±�ೕ2ಃ 
ಸಂಸÏತದZ7 �ೕ2 ಎಂದ(ೆ ;ಾರಣಕತ�. ಇ`ೕ �ಶ±;ೆ< ;ಾರಣಪYರುಷ	ಾದ, ಜಗ:8ನ 9ಾW-ತಂ�ೆ ಭಗವಂತ 
�ಶ±�ೕ2. 
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೧೧೮) ಶುBಶ�.ಾಃ 
ಶ�ವಸು« ಎಂದ(ೆ Vೕ:�. ಭಗವಂತ ಪYಣFVೕ:�. ಪ�ತ�.ಾದ Vೕ:�ಯುಳ� ಭಗವಂತನನು� ಎಲ7ರೂ Vೕತ�	ೆ 
_ಾಡು9ಾ8(ೆ. ಭಗವಂತನ ಗುಣVೕತ�ನ ಶ�ವಣDಂದ 	ಾವY ಪ�ತ�.ಾಗು9ೆ8ೕ.ೆ. ಇಂತಹ ಪ�ತ�.ಾದ *ಾಗೂ 
ನಮ\ನು� ಪ�ತ� _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಶುBಶ�.ಾಃ. ಭಗವಂತ ಪ�ತ�.ಾದ *ೆಸರುಳ�ವ. ಆತನ 	ಾಮದQೆ7ೕ 
ಅಪ%�ತ ಬಲ��ೆ. ಇದ;ಾ<? �ಾಸರು ‘2ೕ	ಾF;ೋ 2ನ� ಹಂ�ಾF;ೋ 2ನ� 	ಾಮದ ಬಲ�ದ4(ೆ Mಾ;ೋ’ 
ಎಂದು *ಾ`ರುವYದು. 
೧೧೯ ) ಅಮೃತಃ  
ಅಮೃತಃ ಅಂ�ಾಗ ನಮ�ೆ ತ£ಣ *ೊ¢ೆಯುವYದು 'ಎಂ�ೆಂದೂ Mಾ�ಲ7ದವರು' ಎನು�ವ ಅಥ�. Mಾ_ಾನF.ಾ? 
ಸಂಸÏತದZ7 ಮನುಷFರನು� ಮತF�ರು ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. ಅಂದ(ೆ ಒಂದು Dನ Mಾಯುವವರು ಎಂದಥ�. ಈ 
Mಾ�ನZ7 	ಾಲು< �ಧ.  
೧. ಸ±ರೂಪ 	ಾಶ: ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ ಮH�2ಂದ _ಾ`ದ ಮ`;ೆ ;ೈ�ಾ% º�ಾ4ಗ ಅದರ ಸ±ರೂಪ.ಾದ ಆ;ಾರ 
	ಾಶ.ಾಗುತ8�ೆ.  
೨. �ೇಹ 	ಾಶ: ಅಂದ(ೆ ನಮ\ �ೇಹDಂದ Aಾ�ಣ ಪ� *ಾ% *ೋದ �ೕQೆ ನಮ\ �ೇಹ 	ಾಶ.ಾಗುತ8�ೆ. 
೩. ದುಃಖ Aಾ�z8: ದುಃಖ ಕೂXಾ ಒಂದು %ೕ:ಯ MಾವY. 
೪. ಅಪ[ಣ�9ೆ (Imperfection is death) 
ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ ಈ 	ಾಲು< %ೕ:ಯ 	ಾಶ�ಲ7ದ 2ತF ಸ±ರೂಪ. ಆದ4%ಂದ ಆತ ಅಮೃತ. ಉಪ2ಷತು8ಗಳU 
*ೇಳUವಂ9ೆ ಭಗವಂತ2�ೆ ಮೂರು Mಾ¬ನಗ0.ೆ. ಅಮೃತ, �ೇಮ *ಾಗೂ ಅಭಯ. ಇಂತಹ ಅಮೃತ 
Mಾ¬ನದZ7ರುವ ಭಗವಂತ ಅಮೃತಃ. �ೇವ9ೆಗಳ ಆಯುಸು« ಅ:Dೕಘ�. ಅದರಲೂ7 .ಾಯು�ೇವರ ಮತು8 
ಚತುಮು�ಖ ಬ�ಹ\ನ ಆಯುಸು« ಮತೂ8 Dೕಘ�. ಈ %ೕ: Aಾ�ಣ�ೇವ%�ೆ, ಚತುಮು�ಖ2�ೆ, �ೇವ9ೆಗ0�ೆ, ಮುV8 
ಪXೆದ �ೕವ%�ೆ, ಅಮರತ±ವನು� ಕರುHIದ, ಲ�Ôೕಪ: ಭಗವಂತ ಅಮೃತಃ. 
೧೨೦),ಾಶ±ತMಾ¬ಣು 
,ಾಶ±ತ ಎಂದ(ೆ ಎಂ�ೆಂದೂ ಬದQಾವ~ೆ *ೊಂದ�ೆ, ಒಂ�ೇ %ೕ:Sಾ? ಇರುವವನು ಎಂದಥ�. Mಾ¬ಣು ಎಂದ(ೆ 
I¬ರ. ನಮ�ೆ �ಾಲF, Sೌವನ, Aೌ�ಢ *ಾಗೂ ವೃ�ಾ4ಪF, �ೕ�ೆ ಒಂದು ರೂಪದZ7 ಅ	ೇಕ ಬದQಾವ~ೆಗ0.ೆ. 
ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ ºಂಬ ರೂಪ	ಾ? ಎಲ7ರ ಒಳಗೂ-*ೊರಗೂ ತುಂºದ4ರೂ ಸಹ, ಆತ2�ೆ SಾವY�ೇ ತರಹದ 
�;ಾರ�ಲ7. ಅವನು ,ಾಶ±ತ ಮತು8 I¬ರ(Mಾ¬ಣು). 
೧೨೧)ವ(ಾ(ೋಹಃ 
Sಾರು ತನ� Mಾಧ	ೆ ಮೂಲಕ yೕ£;ೆ< ಅಹ�(ಾಗು9ಾ8(ೋ, ಅಂತವರನು� �ೕಲ;ೆ<ತು8ವವ ವ(ಾ(ೋಹ. 
ವರಂ-ಆ(ೋಹ:- ಅಂದ(ೆ Sಾರು Sಾವ ಪದ��ೆ ಅಹ�(ೋ, ಅಂತವರನು� ಆ ಪದ��ೇ%ಸುವವ. ಬ�ಹ\2�ೆ 
ಸತFQೋಕದ ಪದ�, ಇಂದ�2�ೆ �ೇವQೋಕದ ಪದ�ಯನು� ಕರುHI, ಸ±ತಃ 9ಾನು ಲ�Ôೕಸ�ೕತ	ಾ? 
2ತFQೋಕದ ಅªಪ: ಎ2Iರುವ ಭಗವಂತ ವ(ಾ(ೋಹ. 
೧೨೨)ಮ*ಾತAಾಃ 
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SಾವY�ೇ �ಷಯವನು� ಆಳ.ಾ? Bಂ:I :0ಯುವYದು ತಪಸು«. ಪ�:�ಬ^ರ ಆ�Nಾ<ರ ಅವರ ತಪI«ನ 
ಫಲ. ತಪI«�ೆ .ೇಷ ಮುಖFವಲ7, ಆದ(ೆ ಆಳ.ಾದ Bಂತ	ೆ ಅತFಗತF. ;ಾಮ-;ೊ�ೕಧಗಳನು� �ೆದು4, 
ಪ�,ಾಂತBತ8Dಂದ, �ಷಯವನು� ಆಳ.ಾದ Bಂತ	ೆ ಮೂಲಕ :0ದು;ೊಳU�ವYದು 2ಜ.ಾದ ತಪಸು«. 
Mಾ_ಾನF.ಾ? ;ಾಮವನು� �ೆಲು7ವYದು ಸುಲಭ. ಆದ(ೆ ;ೊ�ೕಧವನು� �ೆಲು7ವYದು ತುಂ�ಾ ಕಷK. ನಮ�ೆ ;ೋಪ 
ಬರಲು ;ಾರಣ ನಮ\Z7 ಹುದು?ರುವ ಅAೇ�ೆ; ಕ¢ೆದು;ೊಳU�9ೆ8ೕ	ೆ ಎನು�ವ ಭಯ. ಮ*ಾÁ ಋ� ಮು2ಗಳó 
;ೋಪವನು� �ೆಲ7Zಲ7. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ �,ಾ±�ತ�. �ೕನ;ೆಯ Aೆ�ೕಮ AಾಶDಂದ *ೊರಬಂದ �,ಾ±�ತ� 
ಪYನಃ ತಪಸು« _ಾಡು9ಾ8	ೆ. ಆಗ ರಂ�ೆ ಆತನ ತಪಸ«ನು� ;ೆ`ಸಲು ಬರು9ಾ8¢ .ೆ I¹K�ೆದ4 �,ಾ±�ತ� "2ೕನು 
ಕQಾ7ಗು" ಎಂದು ಆ;ೆ�ೆ ,ಾಪ ;ೊಡು9ಾ8	ೆ. ಇZ7 ಆತ ;ಾಮ;ೆ< ಸಮ	ಾದ ;ೊ�ೕಧವನು� �ೆಲ7�ೇ  MೋಲುವYದನು� 
;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. ಭಗವಂತ 2ಜ.ಾದ ತಪಸು« *ೇ?ರ�ೇಕು ಎನು�ವYದನು� ಸ±ತಃ Qೋಕ;ೆ< 9ೋ%Iರುವ ಘಟ	ೆ 
ನಮ�ೆ :0D�ೆ. ಧಮ� ಮತು8 ಮೂ:�ಯ ಮಕ<¢ಾದ ನರ-	ಾ(ಾಯಣರ Dೕಘ� ತಪಸು« ಎQಾ7 ಋ�-
ಮು2ಗ0�ೆ ಭಗವಂತ 9ೋ%I;ೊಟK ಒಂದು ಅಮೂಲF ದೃNಾKಂತ. ನರ-	ಾ(ಾಯಣರ ತಪಸ«ನು� ;ೆ`ಸಲು 
ಬಂದ :Qೋತ8�ಯನು�, ಆದರDಂದ ಸತ<%Iದ 	ಾ(ಾಯಣ, ತನ� 9ೊXೆWಂದ ಊವ�¤ಯನು� ಸೃ�K 
_ಾ`, ಇಂದ�2�ೆ ;ಾH;ೆSಾ? ಕಳU�ಸು9ಾ8	ೆ. ;ಾಮ ಮತು8 ;ೊ�ೕಧವನು� ಸಂಪ[ಣ� �ೆದು4, ತಪI«ನ 
ಮೂಲಕ 	ಾವY ಕಂಡು;ೊಳU�ವ ಪರಬ�ಹ\ಶV8Sಾದ ಭಗವಂತ ಮ*ಾತAಾಃ. 
ತಪI«ನ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ ¤ವ(ಹರ). ಹ%-ಹರ ಶV8ಗಳU *ಾZನZ7 �ೆ~ೆ� ಇರುವಂ9ೆ. ¤ವಶV8 ಭಗವಂತನ 
ಹೃದಯDಂದ ಆ�Nಾ<ರ.ಾ?ರುವYದು. ಇಂತಹ �%ಯ ಅ%�ನಮೂ:�, ಮ*ಾಪ�9ಾಪ,ಾZ ಭಗವಂತನನು� 
ಮ*ಾತAಾಃ ಎನು�9ೆ8ೕ.ೆ. 

ಸವ�ಗಃ ಸವ���ಾ�ನು��ಷ±;ೆ«ೕ	ೋ ಜ	ಾದ�ನಃ । 
.ೇ�ೋ .ೇದ�ದವFಂ�ೋ .ೇ�ಾಂ�ೋ .ೇದ�¾ ಕ�ಃ ॥೨೭॥ 

೧೨೩) ಸವ�ಗಃ 
ಸವ�ಗಃ ಎಂದ(ೆ ಎQಾ7 ಕXೆ ಇರುವ, ಪ%ಪ[ಣ�  ಾನವYಳ�, ಎಲ7ವನೂ� :0Dರುವ, ;ೊ	ೆ�ೆ ಎಲ7ವನೂ� 
ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ. 
೧೨೪) ಸವ���ಾ�ನುಃ 
ಸವ��¾++ಾನು. ಇZ7 ಸವ��¾ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ವನೂ� ಪXೆದ-ಸತFಸಂಕಲ�-ಆಪ8;ಾಮ. +ಾನು ಎಂದ(ೆ ಎQಾ7 
�ೆಳಕನು� �ೆಳ?ಸುವ ಮೂಲ ;ಾರಣ	ಾದ ಸೂಯ�. ಸವ���ಾ�ನುಃ ಎಂದ(ೆ ಸತFಸಂಕಲ� *ಾಗೂ ಎQಾ7 
�ೆಳಕನು� Aೆ�ೕ(ೇzಸುವ ಮೂಲ �ೆಳಕು. 
೧೨೫) �ಷ±;ೆ«ೕನಃ 
ಭಗವಂತನ ಕಣು� ತz�I ಏನನೂ� _ಾಡಲು MಾಧF�ಲ7. ಆತನ Mೇ	ೆ ಪ�ಪಂಚದ ಮೂQೆ ಮೂQೆಗಳZ7, 
ಅಂXಾಂಡ-zಂXಾ೦ಡಗಳZ7, ಇ`ೕ ಬ�*ಾ\ಂಡದZ7 .ಾFzI 2ಂ:�ೆ. ಭಗವಂತ ನಮ\ ಹೃತ<ಮಲದZ7 
	ೆQೆI�ಾ4	ೆ *ಾಗೂ ಆತನ ಸುತ8 ಅವನ ಪ%.ಾರ �ೇವ9ೆಗಳU .ಾFzI�ಾ4(ೆ. ಕH�ನZ7 ಸೂಯ�, V�ಯZ7 
ಚಂದ�, ಮೂ?ನZ7 .ಾಯು, 	ಾZ�ೆಯZ7 ವರುಣ, �ಾಯZ7 ಅ?�, ;ೈಯZ7 ಇಂದ�, ;ಾಲZ7 ಜಯಂತ, �ೕ�ೆ 
ಸಮಸ8 ಇಂD�ಯಗಳZ7 ಭಗವಂತನ Mೇ	ೆ ತುಂº�ೆ. ಪಂಚಭೂತಗ0ಂದ ಮತು8 ಪಂಚ ;ೋಶಗ0ಂ�ಾದ 
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(ಅನ�ಮಯ ;ೋಶ, Aಾ�ಣಮಯ ;ೋಶ ,� ಾನಮಯ ;ೋಶ, ಮ	ೋಮಯ ;ೋಶ *ಾಗೂ ಆನಂದಮಯ 
;ೋಶ) ನಮ\ �ೇಹದZ7 	ೆQೆIರುವ ಎQಾ7 �ೇವ9ೆಗಳನು�, ಪYಂಡ%ೕ;ಾ£	ಾ?, ¤�ೕಲ�Ôೕ �ೊ9ೆ?ದು4, ಆ 
ಭಗವಂತ 2ಯಂ:�ಸು:8ರು9ಾ8	ೆ. ಸೂಯ�ಮಂಡಲದZ7ದು4, ಸೂಯ� Vರಣ�ೊಂD�ೆ ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡದZ7 
.ಾFzIರುವ ಭಗವಂತನನು� �ಷ±;ೆ«ೕನ ಎನು�9ಾ8(ೆ. 
೧೨೬) ಜ	ಾದ�ನಃ  
ಜನ+ಅದ�ನ-ಜ	ಾದ�ನ. ಇZ7 ಅದ�ನ ಎನು�ವ ಪದ  ;ೊ	ೆ�ೊ0ಸುವವನು ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. 
'ಜನ' ಅನು�ವ ಪದ;ೆ< ಅ	ೇಕ ಅಥ�ಗ0.ೆ:  
೧)ಜನ ಎಂದ(ೆ ದುಜ�ನ. ಜ	ಾದ�ನ ಎಂದ(ೆ ದುಜ�ನ 	ಾಶಕ. 
೨)ಜನ ಎಂದ(ೆ ಜನನ ಉಳ�ವರು. ಜ	ಾದ�ನ ಎಂದ(ೆ ಜನನ ಮುಕ8�ೊ0ಸುವವನು. ಅಂದ(ೆ ಮುV8ಪ��ಾಯಕ. 
೩)ಜನ ಎಂದ(ೆ �ೇಹ. ಜ	ಾದ�ನ ಎಂದ(ೆ �ೕವ%�ೆ �ೇಹDಂದ ಮುV8 ;ೊಡುವವನು[yೕ£ಪ�ದ]. 
೪)ಜನ ಎಂದ(ೆ ಸಜÖನ. ಜ	ಾದ�ನ ಎಂದ(ೆ ಸಜÖನರ Aಾ�ಥ�	ೆ I±ೕಕ%I ಅವರ ಅ¨ೕಷKವನು� ಪ[(ೈಸುವವನು. 
೧೨೭) .ೇದಃ 
ಭಗವಂತ ಸಮಸ8 .ೇದಗ0ಂದ ಪ�:AಾದF	ಾದವನು. ಅವನು ಅ	ಾD2ತF, ಎಲ7ವನೂ� :0ದವನು, ಎಲ7ವನೂ� 
ನಮ�ೆ :0ಯುವಂ9ೆ _ಾಡುವವನು. ನಮ�ೆ  ಾನದ �ೊ9ೆ�ೆ ಸ\ರಣಶV8 ದಯAಾZಸುವ ಭಗವಂತ .ೇದಃ 
೧೨೮).ೇದ�¾ 
ಭಗವಂತ ?ೕ9ೆಯZ7 9ಾ	ೇ *ೇಳUವಂ9ೆ: “.ೇ�ಾಂತಕೃ� .ೇದ��ೇವ ಚ ಅಹ{”(ಅ-೧೫, ,ೆ67ೕ-೧೫) 
ಆತ _ಾತ� .ೇದದ ಸಂಪ[ಣ� ಅಥ�ವನು� :0ದವನು. .ೇದಗಳZ7 ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ಗುಣಗಳನು� 
*ೇ0�ಾ4(ೆ. ಆದ(ೆ ನಮ�ೆ ಎಲ7ವ[ ಅಥ�.ಾಗುವYDಲ7. ಏ;ೆಂದ(ೆ ನಮ?ರುವYದು Iೕ�ತ.ಾದ ಬುD§. .ೇದದ 
ಎQಾ7 ಅಥ�ವನು� ಗ��ಸುವ ಶV8 _ಾನವ%?ಲ7. .ೇದಮಂತ�ಗ0�ೆ ಕ2ಷ3 ಮೂರು ಅಥ�ಗ0.ೆ. ಎಲ7ವನೂ� 
:0ದವನು ;ೇವಲ ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ. Mಾ_ಾನF(ಾದ 	ಾವY ನಮ\ �ೕ�ತ ;ಾಲದZ7 .ೇದದ ಅಲ�-ಸ±ಲ� 
ಅಥ�ವನು� _ಾತ� :0ಯಲು MಾಧF. ಈ %ೕ: .ೇದದ ಸಂಪ[ಣ� ಅಥ�ವನು� :0ದ ಭಗವಂತ .ೇದ�¾. 
೧೨೯)ಅವFಂಗಃ. 
ಇZ7 ವFಂಗ ಎಂದ(ೆ �ಕQಾಂಗ. ಅವFಂಗ ಎಂದ(ೆ ಪ%ಪ[ಣ�.ಾದ ಅಂಗ ಎಂದಥ�. ಭಗವಂತನ ಒಂ�ೊಂದು 
ಅಂಗವ[ ಅವನ ಸ±ರೂಪ, ಆದ4%ಂದ ಆತ ಅವFಂಗ. ಇನು� 'ಅ�' ಎಂದ(ೆ ಸೂಯ�, 'ಅ��' ಎಂದ(ೆ ಅ?�. 
ಸೂಯ� ಆ;ಾಶದZ7, .ಾಯು ಉI%ನZ7 *ಾಗೂ ಅ?� ಭೂ�ಯZ7 ಭಗವಂತನ ಮೂರು �ೊFೕ:ಮ�ಯ 
ಸ±ರೂಪಗಳU. �ಂ�ೆ ಋ�ಗಳU Mಾ_ಾನF.ಾ? ಭಗವಂತನನು� ಸೂಯ�ನZ7 ಉAಾಸ	ೆ _ಾಡು:8ದ4ರು. ಅ?� 
ಮು°ೇನ ಉAಾಸ	ೆ ಸ.ೇ� Mಾ_ಾನF. ಆದ4%ಂದ �ಾಯ:³ �ೕ�ೆ *ೇಳUತ8�ೆ: 

ಓಂ ಭೂಭು�ವಃ ಸ±ಃ । ತತ«�ತುವ�(ೇಣFಂ । 

ಭ�ೋ� �ೇವಸF ªೕಮ� । ª�ೕ �ೕನಃ ಪ��ೋದSಾ¾ ॥ 
�ೕ�ೆ ಮೂರು ರೂಪದZ7 ಜಗತ8ನು� ರ£~ೆ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಅವFಂಗಃ. 
೧೩೦).ೇ�ಾಂಗಃ 
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.ೇದಗಳ ಅಂಗಗಳU Sಾರನು� ಪ�:AಾDಸುತ8.ೆ�ೕ ಅವನು .ೇ�ಾಂಗ. .ೇದದ ಆರು ಮುಖF ಅಂಗಗಳU 
�ೕ?.ೆ: 
೧)¤�ಾ : ¤�ಾ ಎಂದ(ೆ ¤£ಣ. ನಮ\ ಧ�2Wಂದ ನಮ\ ಅನುಭವDಂದ .ೇದಮಂತ�ಗಳನು� ಉಚ¼%ಸುವYದು 
*ೇ�ೆ ಎಂದು :0ಸುವ ,ಾಸ³-¤�ಾ. ಸಂಸÏತದZ7 	ಾವY ಉ�ಾ¼ರವನು� ಸ±ಲ� ತAಾ�? *ೇ0ದ(ೆ ಅದು ವF:%ಕ8 
ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ ‘ಫಲ’ ಮತು8 ‘ಪಲ’. ಇZ7 ಫಲ ಎಂದ(ೆ ಹಣು�, ಪಲ ಎಂದ(ೆ _ಾಂಸ. 
ಆದ4%ಂದ 	ಾವY ತುಂ�ಾ ಎಚ�ರ.ಾ? .ೇದಮಂತ�ಗಳನು� ಉಚ�%ಸ�ೇಕು. ಇದ;ಾ<? ತಪ�ನು� £�ಸುವಂ9ೆ 
Aಾ�ಯ¤�ತ8 ಮಂತ�ವನು� ಜಪದ ;ೊ	ೆ�ೆ *ೇಳU9ೆ8ೕ.ೆ: 
ಸ±ರ ವಣ� Qೋಪ �ೋಷ Aಾ�ಯ¤�9ಾ8ಥ�ಂ 	ಾಮತ�ಯಮಂತ�ಜಪಂ ಕ%NೆFೕ-ಎಂದು *ೇ0, ಈ ;ೆಳ?ನಂ9ೆ 
ಮೂರು �ಾ% *ೇಳU9ೆ8ೕ.ೆ: 

। ಅಚುF9ಾಯ ನಮಃ । ಅನಂ9ಾಯ ನಮಃ । �ೋ�ಂ�ಾಯ ನಮಃ । 
।ಅಚುF9ಾನಂತ �ೋ�ಂ�ೇ+ೊFೕ ನಮಃ ।  

೨.ಕಲ�: ಕಲ� Sಾವ ಮಂತ�ವನು� Sಾವ �$ಾನದZ7 ಉಪ�ೕ?I ಆ(ಾಧ	ೆ _ಾಡ�ೇಕು ಎನು�ವYದನು� 
:0ಸುತ8�ೆ. 
೩..ಾFಕರಣ: ಶಬ4ವನು� ಸ%Sಾ? ಉ�ಾ¼ರ _ಾಡುವYದ;ೆ< �ೇ;ಾದ ಅಂಶಗಳನು� .ಾFಕರಣ :0ಸುತ8�ೆ. 
೪.2ರುಕ8: ಶಬ4ವನು� ಒXೆ�ಾಗ ಅದು Sಾವ Sಾವ $ಾತು�2ಂದ ಹು¹K�ೆ, ಅದರ ಅಥ� �Mಾ8ರ ಏನು 
ಎನು�ವYದನು� 2ರುಕ8 :0ಸುತ8�ೆ. 
೫.�ೊFೕ:ಷ: �ೊFೕ:ಷ -ಪYಣFಕಮ� _ಾಡಲು Sಾವ ;ಾಲ *ೆಚು� Aಾ�ಶಸÀ.ಾದ ;ಾಲ ಎಂದು :0ಸುತ8�ೆ. 
.ಾ9ಾವರಣದZ7 ;ೆಲ²�\ ಪ�:ಬಂಧಕ ಶV8ಗ0ರುತ8.ೆ *ಾಗೂ ಇನು� ;ೆಲ²�\ ಅನುಕೂಲಕರ 
ಶV8ಗ0ರುತ8.ೆ. .ಾ9ಾವರಣದZ7 ಅನುಕೂಲಕರ ಶV8ಗ0ರು.ಾಗ _ಾ`ದ ಕಮ� ;ೈಗೂಡುತ8�ೆ. ಇದನು� 
:0ಸುವ ,ಾಸ³ �ೊFೕ:ಷ. 
೬.ಛಂದಸು«: ಭಗವಂತನ ಗುಣ�ಾನ _ಾಡುವ ಮಂತ�ಗಳU ಶೃ:ಬದ§.ಾ?, ಲಯಬದ§.ಾ? *ೇ�ೆ *ೇಳ�ೇಕು 
ಎನು�ವYದನು� ಛಂದಸು« :0ಸುತ8�ೆ. 
ಈ �ೕZನ ಆರು ಅಂಶಗಳU .ೇದದZ7 Sಾ%�ೋಸ<ರ ಇ.ೆ�ೕ ಅವನು .ೇ�ಾಂ�ಾ. 
೧೩೧).ೇದ�¾ 
ಈ 	ಾಮ ಒಂ�ೇ ,ೆ67ೕಕದZ7 ಎರಡ	ೇ �ಾ% ಬಂD�ೆ. ಇZ7 .ೇದ ಎಂದ(ೆ  ಾನ *ಾಗೂ �¾ ಎಂದ(ೆ  ಾ2. 
ಭಗವಂತ  ಾನವYಳ�ವನೂ *ೌದು, *ಾಗೂ  ಾನ ಸ±ರೂಪನೂ *ೌದು.  ಾನವ[ ಅವ	ೇ,  ಾ2ಯೂ ಅವ	ೆ. 
.ೇದವನು� ನಮ�ೆ ಋ�-ಮು2ಗಳ ಮೂಲಕ ;ೊಟKವನು ಮತು8 .ೇದಗ0ಂದ ಪ�:AಾದF	ಾದವನು .ೇದ�¾. 
೧೩೨)ಕ�ಃ 
	ಾವY �ೇವರ ಪ[�ೆ Aಾ�ರಂಭದZ7 ಗಣಪ: Mೊ8ೕತ� *ೇಳU9ೆ8ೕ.ೆ. "ಗ~ಾ	ಾಂ 9ಾ± ಗಣಪ:ಂ ಹ.ಾಮ*ೇ, ಕ�ಂ 
ಕ�ೕ	ಾಂ ಉಪಮಶ�ಮವಸ8ಮಂ" ಎನು�ವ ಗಣಪ: Mೊ8ೕತ�ದZ7 ಗಣಪ:ಯನು� ಕ�ಗಳ ಕ� ಎಂದು 
ವH�I�ಾ4(ೆ. ಅ�ೇ %ೕ: "ಗಣಗಳZ7 ,ೆ�ೕಷ3	ಾದ, ಕ�ಗಳ ಕ�Sಾದ 2ೕನು ನನ�Z7 ಬಂದು ಕೂಡು" ಎಂದು 
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ಪ[�ೆ Aಾ�ರಂಭದZ7 *ೇಳU9ೆ8ೕ.ೆ. ಏ2ದರ ಅಥ�? ಭಗವಂತನನು� ಗಣಪ: ಎಂದು ಕ(ೆಯಲು ;ಾರಣ.ೇನು? 
ಪ[�ೆಯನು� ಗಣಪ: Mೊ8ೕತ�Dಂದ ಏ;ೆ Aಾ�ರಂ¨ಸ�ೇಕು? 
ಗಣಪ: ಆ;ಾಶ ತತ8Ç �ೇವ9ೆ. ಆತ �ೕವಗಣ, ಇಂD�ಯಗಣ,  ಾನಗಣ ಮತು8 ಭೂತಗಣ. ಇ`ೕ �ಶ± 
ಆ;ಾಶDಂದ Aಾ�ರಂಭ.ಾಗುತ8�ೆ. ಗಣಪ: ಪಂಚಭೂತಗಳ ಒXೆಯ. ಪಂಚಭೂತಗ0ಂ�ಾದ ಈ ನಮ\ �ೇಹ 
ಮತು8 ಇಂD�ಯಗಳ ಅªಪ: ಆತ. ಇಂD�ಯಗಳ ಒXೆಯ	ಾದ ಆತನನು� yದಲು ಸ\%I, "�ಾರಯF , ನನ� 
ಇಂD�ಯಗಳZ7 ಕು0ತು, ನನ� ;ೈWಂದ 2ನ� ಪ[�ೆಯನು� _ಾಡುವಂ9ೆ, ನನ� ಕH�2ಂದ 2ನ�ನು� 
	ೋಡುವಂ9ೆ, ನನ� �ಾWWಂದ 2ನ� ಗುಣ�ಾನ _ಾಡುವಂ9ೆ _ಾಡು”-ಎಂದು Aಾ���I;ೊಳU�9ೆ8ೕ.ೆ. 
ಭಗವಂತ ಅ	ಾDಕ� *ಾಗೂ ಚತುಮು�ಖ ಬ�ಹ\ ಆDಕ�. ಇZ7 ಕ� ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ವನೂ� ಬಲ7ವನು 
(omniscient) ಎಂದಥ�. 
ಇದಲ7�ೆ ಇನೂ� ಅ	ೇಕ ಅಥ� ಕ� ಎನು�ವ ಪದV<�ೆ. ಶಬ4 ಸೃ�K_ಾಡುವವನು, ಶ�ಾ4ಥ� ಸಂಬಂಧ :0ದವನು, 
ಶಬ4ಗ0�ೆ *ೊಸ ಆSಾಮ ;ೊಡುವವನು ಇ9ಾFD. ಜನMಾ_ಾನF(ಾದ 	ಾವY �ೈನಂDನ ;ಾಯ�ದZ7 ಅ	ೇಕ 
ಶಬ4ಗಳನು� ಅಥ� :0ಯ�ೇ ಉಪ�ೕ?ಸು9ೆ8ೕ.ೆ. ನಮ\ ಈ?ನ ¤£ಣ ಪದ4: ಕೂXಾ ಇದ;ೆ< ಮೂಲ ;ಾರಣ. 
ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ ಪತ� ಬ(ೆಯು.ಾಗ, "	ಾನು �ೇಮ, 2ಮ\ �ೕಗ-�ೇಮದ ಬ�ೆE :0I" ಎಂದು ಬ(ೆಯು9ೆ8ೕ.ೆ. 
ಇZ7 �ೕಗ-�ೇಮ ಎಂದ(ೆ ಏನು ಎನು�ವYದು ನಮ\Z7 *ೆB�ನವ%�ೆ :0�ೇ ಇಲ7!! ಇಲ7ದ4ನು� ಪXೆಯುವYದು 
�ೕಗ (ಅAಾ�ಪ8ಂ Aಾ�z8�ೕ �ೕಗಃ ). ಪXೆದದ4ನು� ಉ0I;ೊಳU�ವYದು �ೇಮ. ಶಬ4ದ ಅಂತ(ಾಳದ 
ಅಥ�ವನು� ಅ%ತು _ಾತ	ಾಡುವವರು ಕ�ಗಳU. ಭಗವಂತ ಕ�ಗಳ ಕ�, ಸವ�	ಾಮರೂAಾತ\ಕ	ಾದ 
ಸವ�¶. ಸಂಸÏತದ ಏ;ಾ£ರ ;ೋಶದZ7 	ೋ`ದ(ೆ ಆ, ಕ, ಯ, ಪ�, �, ಸಂ, ಭೂ, _ಾ, Mಾ , *ಾ.. ಇ9ಾFD 
ಏ;ಾ£ರಗಳU ಭಗವಂತನ ಗುಣವನು� ವH�ಸುತ8.ೆ. ಇZ7 'ಕ' ಎಂದ(ೆ ಆನಂದ, 'ವ' ಎಂದ(ೆ  ಾನ, '�' ಎಂದ(ೆ 
�¤ಷK.ಾದ  ಾನ. ಆದ4%ಂದ ಕ� ಎಂದ(ೆ '�¤ಷK.ಾದ  ಾ	ಾನಂದ ಸ±ರೂಪ'. 

Qೋ;ಾಧF£ಃ ಸು(ಾಧF�ೋ ಧ_ಾ�ಧF£ಃ ಕೃ9ಾಕೃತಃ । 
ಚತು(ಾ9ಾ\ ಚತುವ[F�ಹಶ�ತುದ�ಂಷÌಶ�ತುಭು�ಜಃ. ॥೨೮॥ 

ಈ ,ೆ67ೕಕದZ7 ಭಗವಂತನನು� ಅಧF£ ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಇZ7 ಅಧF£ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ರನೂ� 	ೋಡುವವ, ಎಲ7ರ �ೕQೆ 
2�ಾ ಇ%ಸುವವ, ಪ�:�ಂದು V�@ಯನು� 2ವ��ಸುವವ ಎಂದಥ�. 
೧೩೩)Qೋ;ಾಧF£ಃ 
ಭಗವಂತ Qೋ;ಾಧF£. ಇZ7 Qೋಕ ಎಂದ(ೆ ಭೂQೋಕ; ಬ�*ಾ\ಂಡ-zಂXಾ೦ಡ. ಆತ ಎಲ7ವYದರ ಅಧF£. 
೧೩೪)ಸು(ಾಧF£ಃ 
ಸುರರು ಎಂದ(ೆ �ೇವ9ೆಗಳU. ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡ *ಾಗೂ zಂXಾ೦ಡದZ7 ಅ	ೇಕ �ೇವ9ೆಗ0�ಾ4(ೆ. ಈ �ಂ�ೆ 
*ೇ0ದಂ9ೆ ನಮ\ �ೇಹದ ಒಳ�ೆ *ಾಗೂ *ೊರ�ೆ �ೇವ9ೆಗಳU ಭಗವಂತನ 2ಯಮದಂ9ೆ ಎಲ7ವನೂ� 
2ಯಂ:�ಸು:8ರು9ಾ8(ೆ. �ೇಹದ *ೊರ�ೆ ಸೂಯ� �ೆಳVನ �ೇವ9ೆSಾದ(ೆ, ಆತ	ೇ �ೇಹದZ7 ಕH�ನ �ೇವ9ೆ. 
Mೋಮ �ೇಹದ *ೊರ�ೆ ಶಬ4ದ �ೇವ9ೆ *ಾಗೂ �ೇಹದZ7 V�ಯ �ೇವ9ೆ. ವರುಣ 2ೕ%ನ �ೇವ9ೆ *ಾಗೂ 
�ಾಯZ7 2ೕರೂ%ಸುವ 	ಾZ�ೆಯ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ. ಇ�ೇ %ೕ: ಅ?�-_ಾ:ನ, ಇಂದ�-;ೈಯ, ಇಂದ�ನ ಮಗ 
ಯ¶-;ಾZನ, ಯಮ-ಮಲಮೂತ� �ಸಜ�	ಾಂಗದ ಮತು8 ದ£ ಸಂ9ಾನ;ೆ< ಸಂಬಂಧಪಟK ಅಂಗದ �ೇವ9ೆ. 
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ಇವರಲ7�ೆ ಇಂದ� ಮತು8 ;ಾಮರು ಮನI«ನ, ಗರುಡ-,ೇಷ-ರುದ�ರು ಮನಸು«-ಬುD§-ಅಹಂ;ಾರದ �ೇವ9ೆಗಳU. 
ಸರಸ±:-+ಾರ:-Aಾವ�:ಯರು .ಾÎ �ೇ�ಯರು. ಇನು� ಬ�ಹ\-.ಾಯು Bತ8ದ �ೇವ9ೆಗಳU. ಈ %ೕ: �ೇಹದ 
ಪ�:�ಂದು ಇಂD�ಯ 2ವ�ಹ~ೆ ಒ�ೊ^ಬ^ �ೇವ9ೆಗಳ ಅªೕನ. ಇಂತಹ ಸುರರ ಅªಪ:Sಾದ ಭಗವಂತ 
ಸು(ಾಧF£. 
೧೩೫)ಧ_ಾ�ಧF£ಃ 
ಭಗವಂತನ ಪ�:ೕ ಅವ9ಾರ ಈ ಭೂ�ಯZ7 ಧಮ�ಸಂMಾ¬ಪ	ೆ�ಾ? ಆ?�ೆ.ಇ`ೕ Qೋಕವನು� $ಾರ~ೆ _ಾ` 
ಈ ಭೂ�ಯZ7 ಧಮ� ಸಂMಾ¬ಪ	ೆ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ ಧ_ಾ�ಧF£. ಇನು� ಆD,ೇಷ ಮತು8 Aಾ�ಣ�ೇವರನೂ� 
ಕೂXಾ ಧಮ� ಎನು�9ಾ8(ೆ. �ೇಹದ ಒಳ�ೆ Aಾ�ಣಶV8Sಾ?, �ೇಹದ *ೊರ�ೆ .ಾ9ಾವರಣದZ7 ತುಂºರುವ 
Aಾ�ಣ�ೇವರು; ಭೂ�ಯ ಆಕಷ�ಣ ಶV8Sಾದ(Gravity) ಸಂಕಷ�ಣ(,ೇಷ)- ಇವ%ಬ^ರ ಮು°ಾಂತರ ಈ 
ಭೂ�ಯನು� $ಾರ~ೆ _ಾ`ರುವ ಭಗವಂತ ಧ_ಾ�ಧF£. 
೧೩೬)ಕೃ9ಾಕೃತಃ 
ಎರಡು ತD±ರುದ4 ಅಥ��ರುವ ಪದಗ0ಂದ ಈ 	ಾಮ.ಾ?�ೆ. ಒಂದು ಕೃತ(ಕತ�) *ಾಗೂ ಇ	ೊ�ಂದು ಅಕೃತ 
(ಅಕತ�). ಭಗವಂತ ಸೃ�Kಕತ�, ಆದ(ೆ ಆತ2�ೆ SಾವY�ೇ ಪYಣF Aಾಪಗಳ Qೇಪ�ಲ7. ಎಲ7ವನೂ� _ಾಡುವವ 
ಆತ. ಆದ(ೆ SಾವYದರ Qೇಪವ[ ಅವ2?ಲ7. ನy\ಳ?ದು4, ನ�\ಂದ ಎಲ7ವನೂ� _ಾ`I, ಪYಣF-Aಾಪಗ0�ೆ 
ನಮ\ನು� +ಾದFರ	ಾ�? _ಾ`, 9ಾನು 2Z�ಪ8	ಾ? ದೂರ 2ಲು7ವ ಭಗವಂತ ಕೃ9ಾಕೃತಃ. ಭಗವಂತ2�ೆ 
ಸ±ಯಂ ಕೃತದ ಅಗತF�ಲ7, ಆದ(ೆ ಭಕ8ರ ಅ¨QಾNೆ�ಾ? ಅವ9ಾರವನು� ಧ%ಸು9ಾ8	ೆ, ಭಕ8ರ ಅ¨ೕಷKವನು� 
ಪ[(ೈಸು9ಾ8	ೆ.  
೧೩೭)ಚತು(ಾ9ಾ\ 
ಭಗವಂತನು 	ಾಲು< ರೂಪಗಳZ7 ಈ ಜಗತ8ನು� 2ಯಂ:�ಸು9ಾ8	ೆ. ನಮ\ ಬದುVನZ7 ಸಹಜ.ಾದ I¬: ಮೂರು. 
ಎಚ�ರ-ಕನಸು-2�ೆ4. ಈ ಮೂರು I¬:ಗಳನು� ಎಲ7ರೂ 2ರಂತರ ಅನುಭ�ಸು9ಾ8(ೆ. ಆದ(ೆ ಈ ಮೂರನೂ� �ೕ%ದ 
	ಾಲ<	ೇ I¬: ತುಂ�ಾ ಪ�ಮುಖ.ಾದದು4. ಅ�ೇ ತು%ೕಯ I¬:. 
೧.ಎಚ�ರ 2ಯಂತ�ಣ;ಾ<? ನಮ\ ಆ ಾಚಕ�ದZ7 �ಶ± 	ಾಮಕ	ಾ? ಕು0ತ ಭಗವಂತ ಓಂ;ಾರದ yದಲ 
ಅ£ರ	ಾಮಕ �,ಾ±ತ\. 
೨.�ಶುD§ಚಕ�ದ ತುDಯZ7 Vರು	ಾZ�ೆಯ ;ೆಳ�ೆ ಇಂದ��ೕ2ಯZ7, ಎಚ�(ಾವMೆ¬ಯZ7 Mೆ(ೆ �`ದ 
ಪ`ಯಚ�ನು� 	ಾವY ಮಲ?�ಾ4ಗ ನಮ�ೆ ಕನIನ ಮೂಲಕ 9ೋ%ಸುವ ಭಗವಂತ 9ೈಜMಾತ\. 
೩.ಮನI«ನ 2ಯಂತ�ಣDಂದ ಆ�ೆ�ೆ ಇರುವ 2�ಾ�ವMೆ¬ಯನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಭಗವಂತ Aಾ� ಾತ\. 
೪.ನಮ\ ಎಚ�ರ-ಕನಸು ಮನI«ನ ವFವ*ಾರ.ಾದ(ೆ, 2�ೆ4 ಮನI«ನ 2ಯಂತ�ಣ�ಲ7�ೆ, ಆತ\.ೇ ತನ�ನು� 
9ಾನು ಅನುಭ�ಸುವ I¬:. ಎಚ�ರದಲೂ7, ಕನIನಲೂ7, ಎQಾ7 I¬:ಯಲೂ7, ಮನI«ನ ಹ9ೋ¹ಯನು� 
�ಾ¹2ಲು7ವ 	ಾಲ<	ೇ I¬: ತು%ೕSಾವMೆ¬. ಈ I¬:ಯZ7 	ಾವY ನಮ\ನು� ಬಂªIದ ಹD	ೈದು 
�ೇZಗಳನು�(೨೪	ೇ 	ಾಮದ �ವರ~ೆಯZ7 �ವ%ಸQಾದ ಹD	ೈದು �ೇZಗಳU) �ಾ¹ 2ಂತು, 
 ಾ	ಾನಂದಮಯ.ಾದ ನಮ\ ಸ±ರೂಪವನು� 	ೋಡು9ೆ8ೕ.ೆ. ಆಗ 	ಾವY ;ೇವಲ ಪ�:ºಂಬ ಎನು�ವ ಸತFವನು� 
:0ಯು9ೆ8ೕ.ೆ *ಾಗೂ ಮೂಲºಂಬ ಭಗವಂತ ಎನು�ವ ಸತFದ ಅ%.ಾಗುತ8�ೆ. ಈ I¬:ಯZ7 	ಾವY �ೇವರನು� 
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	ೋಡಬಹುದು *ಾಗೂ �ೇವರZ7 _ಾತ	ಾಡಬಹುದು. ನಮ\ ಸ±ರೂಪ ದೃ�KWಂದ ಭಗವಂತನನು� ;ಾಣುವ ಈ 
	ಾಲ<	ೇ I¬:ಯನು� ತು%ೕSಾವMೆ¬ ಎನು�9ೆ8ೕ.ೆ. 
ಈ %ೕ: �ಶ±, 9ೈಜಸ, Aಾ�¶, ತು%ೕಯ, ಈ 	ಾಲು< I¬:ಗಳZ7 ನಮ\ನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಭಗವಂತ 
ಚತು(ಾ9ಾ\. 
ಇದಲ7�ೆ ಪ�ಪಂಚದ ಅನುಭವ;ಾ<? 	ಾಲು< ಬ�ೆಯ �ೇಹವನು� ಭಗವಂತ �ೕವ%�ೆ ಕರುHI�ಾ4	ೆ. 
೧. ಕH��ೆ ;ಾಣುವ ಪಂಚಭೂತಗ0ಂ�ಾದ ಸೂ¬ಲ ಶ%ೕರ. 
೨. ಕH��ೆ ;ಾಣದ ಸೂ£Ô ಶ%ೕರ (Arial body). [ಸೂ£Ôಶ%ೕರ ಸೂ¬ಲ�ೇಹವನು� 9ೆF�I�ಾಗ _ಾನವನ ಸೂ¬ಲ 
ಶ%ೕರ Mಾಯುತ8�ೆ]. 
೩.ಸೃ�K�ೆ yದಲು ಅ	ಾDSಾ? ಬಂದ Zಂಗರೂz ಶ%ೕರ. 
೪. ಸ±ರೂಪಭೂತ.ಾದ ಶ%ೕರ[�ೕವ yೕ£ವನು� Mೇರು.ಾಗ ಇರುವ I¬:]. 
ಈ %ೕ: ಪ�ಪಂಚದ ಅನುಭವ;ಾ<? ಸೂ¬ಲ, ಸೂ£Ô, Zಂಗ *ಾಗೂ ಸ±ರೂಪ ಎನು�ವ 	ಾಲು< ಬ�ೆಯ ಶ%ೕರವನು� 
;ೊಟK ಭಗವಂತ ಚತು(ಾ9ಾ\. 
�ೕವ ಸೃ�KಯZ7 ಚತು��ಧ.  
೧. ಜ(ಾಯುಜ: ಗಭ�ದZ7 ಸಂಪ[ಣ� �ೆಳವH�ೆSಾ? ಹುಟುKವYದು (ಉ�ಾ: ಮನುಷF, ಹಸು ಇ9ಾFD) 
೨.ಅಂಡಜ: yಟೆKಯ ರೂಪದZ7 ಭೂ��ೆ ಬಂದು, ನಂತರ yಟೆK�ೆ ;ಾವY ;ೊಟಾKಗ ಸಂಪ[ಣ� �ೆ¢ೆದು, 
yಟೆK�Xೆದು ಹುಟುKವYದು (ಉ�ಾ: ;ೋ?Qೆ, ;ೋ0, ಇ9ಾFD).  
೩. Mೆ±ೕದಜ: 2ೕ%ನ ಪMೆ, �ೆವ%2ಂದ ಹುಟುKವYದು (ಉ�ಾ: .ೈರ�, �ಾFVKೕ%ಯ ಇ9ಾFD). 
೪.ಉD^ೕಜ : ºೕಜ ರೂಪದZ7ದು4, ºೕಜ ಒXೆದು �ೆ¢ೆಯುವವY (ಉ�ಾ: ವೃ£) 
ಈ %ೕ: ಅಂಡಜ-Mೆ±ೕದಜ-ಉD^ೕಜ ಮತು8 ಜ(ಾಯುಜ ಎನು�ವ 	ಾಲು< ಬ�ೆಯZ7 �ೕವ�ಾತದ ಸೃ�K _ಾಡುವ 
ಭಗವಂತ ಚತು(ಾ9ಾ\. 
೧೩೮)ಚತುವ[F�ಹಃ 
ಭಗವಂತ 	ಾಲು< ವ[Fಹ(ಗುಂಪY ಅಥ.ಾ ಸಮು�ಾಯ)Dಂದ ಉAಾಸF	ಾ?�ಾ4	ೆ. 
೧.ಸೃ�K�ೆ ;ಾರಣ	ಾದ ಪ�ದುFಮ� 
೨.I¬:�ೆ ;ಾರಣ	ಾದ ಅ2ರುದ§ 
೩.ಸಂ*ಾರ;ೆ< ;ಾರಣ	ಾದ ಸಂಕಷ�ಣ 
೪.yೕ£ಪ�ದ	ಾದ .ಾಸು�ೇವ. 
�ೕವವY yದಲು ಅ2ರುದ§ನನು� Mೇ% ಅನ�ಮಯ;ೋಶDಂದ ಸಂಬಂಧವನು� ಕಳB;ೊಳU�ತ8�ೆ. ನಂತರ 
ಪ�ದುFಮ�ನನು� Mೇ% ಮ	ೋಮಯ;ೋಶದ ಸಂಬಂಧವನು� ಕಳB;ೊಂಡು, ಸಂಕಷ�ಣ2ಂದ 
� ಾನಮಯ;ೋಶದ ºಡುಗXೆಯನು� ಪXೆದು, ;ೊ	ೆ�ೆ .ಾಸು�ೇವನನು� Mೇ% ಆನಂದಮಯ	ಾಗು9ಾ8	ೆ. ಈ 
%ೕ: .ಾಸು�ೇವ, ಸಂಕಷ�ಣ, ಪ�ದುFಮ� *ಾಗೂ ಅ2ರುದ§ ಎನು�ವ 	ಾಲು< ವ[Fಹಗ0ಂದ ಉAಾಸF	ಾದ 
ಭಗವಂತ ಚತುವ[F�ಹ. 
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ಭಗವಂತ ಪ�ಪಂಚದZ7 	ಾಲು< ವಣ�ದ ಸೃ�K�ೆ ;ಾರಣಕತ�. ಇZ7 ವಣ� ಎಂದ(ೆ �ಾ: ಅಲ7. �ಾ: ಪದ§: 
ಜನ%ಂದ ಬಂದ ಪದ§:. ಆದ(ೆ ವಣ�  ಭಗವಂತನ ಸೃ�K. 	ಾಲು< ವಣ�ವನು� 	ಾವY ಪ�ಪಂಚದ ಎQಾ7 +ಾಗದZ7 
;ಾಣಬಹುದು. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ: �ಾ�ಹ\ಣ, £:�ಯ, .ೈಶF ಮತು8 ಶ6ದ�. 
೧. �ಾ�ಹ\ಣ: ಅಧFಯನ _ಾ` ಅ$ಾFಪನ ಮತು8 ಸಂ,ೆ6ೕಧ	ೆ _ಾಡುವ  ಾ2ಗಳU (Intellects) 
೨. £:�ಯ: ರ£~ೆ ಮತು8 ವFವMಾ¬ಪಕ ಗುಣ ಇರುವವರು (Defence & Administrators) 
೩. .ೈಶF: ಉ9ಾ�ದ	ೆ ಮತು8 �ತರ~ೆಯZ7 �ಾ~ಾ£ರು (Production and Sale) 
೪. ಶ6ದ�: ಶುಶ6�Nೆ ಅಥ.ಾ Mೇ.ೆಯZ7 �ಾ~ಾ£ರು (Service) 
ಈ �ೕZನ 	ಾಲು< ವಣ�ಗಳನು� ಒಂ�ೇ ಕುಟುಬದZ7 	ೋಡಬಹುದು. ಅವರವರ �ೕವ ಗುಣ;ೆ< ಸ%*ೊಂದುವ 
;ೆಲಸವನು� _ಾಡುವವರು ¤ೕಘ� ಯಶಸ«ನು� ;ಾಣು9ಾ8(ೆ. ಈ %ೕ: ಪ�ಪಂಚ ನXೆಯಲು ಅ2.ಾಯ�.ಾ? 
�ೇ;ಾಗುವ 	ಾಲು< ವಣ�ಗಳನು� 2��Iದ ಭಗವಂತ ಚತುವ[F�ಹ. 
೧೩೯)ಚತುದ�ಂಷÌ  
ಭಗವDEೕ9ೆಯ �ಶ±ರೂಪ ದಶ�ನದZ7 ಅಜು�ನನು *ೇಳUವಂ9ೆ: 

ದಂNಾÌಕ(ಾ¢ಾ2 ಚ 9ೇ ಮು°ಾ2 ದೃNೆKÇೖವ ;ಾQಾನಲಸ2�+ಾ2 । 
D,ೆ6ೕ ನ �ಾ	ೇ ನ ಲ+ೇ ಚ ಶಮ� ಪ�Iೕದ �ೇ.ೇಶ ಜಗ2�.ಾಸ ॥ಅ ೧೧- ,ೆ67ೕ ೨೫॥ 

ಅಂದ(ೆ “ಪ�ಳಯ ;ಾಲದ �ೆಂVಯಂ9ೆ ;ೋ(ೆ�ಾXೆಗಳ ಅಬ^ರದ 2ನ� yೕ(ೆಗಳನು� ಕಂಡ�ೆ4ೕ Dಕು< 
:0ಯ�ಾ?�ೆ, 	ೆಮ\D ಇಲ7.ಾ?�ೆ. ಓ ಸ?Eಗ(ೊXೆಯ	ೇ, ಜಗದ ಆಸ(ೆ@ೕ, ದ@ 9ೋರು”. ಇZ7 
ಯುದ§2ರತ ;ೌರವMೇ	ೆ ಭಗವಂತನ ;ೋ(ೆ�ಾXೆಗಳ ಮ$ೆF IV< ನುಚು� ನೂ(ಾಗುವYದನು� ಕಂಡ ಅಜು�ನ, 
9ಾನು ;ೇವಲ 	ೆಪ_ಾತ� ಎನು�ವYದನು� ಅಥ� _ಾ`;ೊಳU�9ಾ8	ೆ. ಇZ7 ದಂಷÌ ಎಂದ(ೆ ;ೋ(ೆದಂತ 
ಉಳ�ವನು ಎಂದಥ�. ಚತುದ�ಂಷÌ ಎಂದ(ೆ 	ಾಲು< ;ೋ(ೆ ಹಲು7ಗ0ರುವವನು ಎಂದಥ�. 
ಭಗವಂತನು ವ(ಾಹ ಅವ9ಾ%Sಾ? �ರ~ಾF£ನನು� *ಾಗೂ ನರIಂಹ ಅವ9ಾ%Sಾ? �ರಣFಕ¤ಪYವನು� 
ತನ� ;ೋ(ೆ ಹಲು7ಗ0ಂದ ಸಂ*ಾರ _ಾ`ದವನು. ನy\ಳ�ೆ ಕೂXಾ ಈ �ರಣFಕ¤ಪY ಮತು8 
�ರ~ಾF£%�ಾ4(ೆ!! ಇZ7 �ರಣF ಎಂದ(ೆ Bನ�, ಅಂದ(ೆ ದುಡುÂ ಅಥ.ಾ ಸಂಪತು8. Sಾ.ಾಗಲೂ ದು`Âನ �ೕQೆ 
ಕಣ�2�ಟುK, ಅದ%ಂ�ಾ�ೆ�ೆ ಏನನೂ� �ೕBಸ�ೆ, ದು`Âನ ಆMೆಯZ7 ಇರುವ ಮನುಷFನ ಗುಣ.ೇ ಆತನZ7ರುವ 
�ರ~ಾF£. ಇನು� ಒ�\ ದುಡುÂ ಬಂDತು, ಅದನು� ತನ� ತQೆDಂಬ	ಾ�?(ಕ¤ಪY) ಇಟುK-;ೊಂಡು ದು`Âನ 
QೋಭದZ7 ಮುಳUಗುವ, *ಾಗೂ ತಮ\ Qೋಭ;ೆ< ಅ`Â ಆ�ಾಗ, ;ೊ�ೕಧ�ೊಳU�ವ ಮನುಷF ಗುಣ.ೇ 
ಆತನZ7ರುವ �ರಣFಕ¤ಪY. ನಮ\Z7ರುವ ಈ ;ಾಮ-;ೊ�ೕಧ-Qೋಭವನು� ಸಂ*ಾರ _ಾಡಬಲ7 ಭಗವಂತ 
ಚತುದ�ಂಷÌ. 
೧೪೦)ಚತುಭು�ಜಃ 
Mಾ_ಾನF.ಾ? �ೇವರ ಮೂ:�ಗಳZ7 	ಾವY 	ಾಲು< ;ೈ *ಾಗೂ 	ಾಲು< ಆಯುಧವನು� 	ೋಡು9ೆ8ೕ.ೆ. 
ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ �ಷು�- ಶಂಖ, ಚಕ�, ಗ�ಾ, ಪದ\$ಾ%. *ಾ�ೇ ಗಣಪ:-Aಾಶ, ದಂತ, ಅಂಕುಶ ಮತು8 
ಅಭಯ$ಾ%. ಏ2ದು? ಏ2ದರ ಅಥ�? 
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೧. ಚಕ�: ಚಕ� 'ಧಮ�ದ' ಸಂ;ೇತ. ಅಧಮ�ವನು� ಸಂ*ಾರ_ಾಡುವ, 2ರಂತರ :ರುಗುವ �ಷು� ಚಕ�, 
ಸಂ*ಾರಶV8 _ಾ9ೆ ದು�ೆ�ಯ ಸಂ;ೇತ. 
೨. ಶಂಖ: ಧಮ�ದ ಪಂ�ಾಂಗದZ7 ನಮ\ ಬದುಕು ಸಮೃD§Sಾ?ರುವ 'ಅಥ�ದ' ಸಂ;ೇತ. 
೩.ಗ�ಾ: ಭಗವಂತನ ಗ�ೆ ಸ±ಚ¼ಂದ ';ಾಮದ 2ಯಂತ�ಣ’ದ ಸಂ;ೇತ. 
೪. ಪದ\: ',ಾಂ:ಯ ಮತು8 yೕ£ದ' ಸಂ;ೇತ 
ಇ�ೇ %ೕ: ಗಣಪ:ಯನು� 	ೋ`ದ(ೆ: 
೧. Aಾಶ: ನಮ\ ಬದುV�ೆ �ೇ;ಾದ ಧಮ�ದ º? (Aಾಶ). 
೨.ದಂತ: ಸಂಪ:8ನ �ೊ9ೆ�ೆ ಆತ\ ಸಂಯಮ (ತನ� �ಾXೆಯನು� ಮು%ದು �`DರುವYದು). 
೩.ಅಂಕುಶ: ಸ±ಚ¼ಂದ ;ಾಮ;ೆ< ಅಂಕುಶ. 
೪. ಅಭಯ: ಈ �ೕZನ ಮೂರನು� AಾZIದ(ೆ yೕ£ದ ಅಭಯ. 
�ಷು��ನ ;ೈಯZ7ನ 	ಾಲು< ಆಯುಧಗಳನು� ಇಪ�9ಾ�ಲು< �ಧದZ7 ಇಡಲು ಬರುತ8�ೆ. ಚಕ�(ಬಲ ;ೈ), ಶಂಖ, 
ಗ�ಾ, ಪದ\$ಾ%-ಜ	ಾದ�ನ ಮೂ:�Sಾದ(ೆ, ಶಂಖ(ಬಲ ;ೈ) ಚಕ� ಗ�ಾ ಪದ\$ಾ%-;ೇಶವ ಮೂ:�. ಈ 
%ೕ: �ಷು��ನ ಇಪ�9ಾ�ಲು< ಮೂ:�ಗ0.ೆ. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ ೧.;ೇಶವ ೨.	ಾ(ಾಯಣ ೩._ಾಧವ ೪.�ೋ�ಂದ. 
೫.ಮಧುಸೂದನ ೬.:��ಕ�ಮ ೭.�ಷು� ೮.¤�ೕಧರ ೯.ಹೃ�ೕ;ೇಶ ೧೦.ಪದ\	ಾಭ ೧೧.�ಾyೕದರ 
೧೨.ಸಂಕಷ�ಣ ೧೩..ಾಮನ ೧೪..ಾಸು�ೇವ ೧೫.ಪ�ದುFಮ� ೧೬.ಅ2ರುದ§ ೧೭.ಪYರುNೋತ8ಮ 
೧೮.ಅ$ೋ£ಜ ೧೯.ನರIಂಹ ೨೦.ಅಚು�ತ ೨೧.ಜ	ಾದ�ನ ೨೨.ಉAೇಂದ� ೨೩.ಹ% ೨೪.ಕೃಷ�. 
ಈ %ೕ: �¤ಷK.ಾದ 	ಾಲು< �ಾಹುಗಳUಳ� ಭಗವಂತನನು� ಚತುಭು�ಜ ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಭುಜ ಎನು�ವYದ;ೆ< 
+ೋಜನ ಎನು�ವ ಅಥ� ಕೂXಾ ಇ�ೆ. 	ಾಲು< �ಧದZ7 :ನು�ವವನು *ಾಗೂ :2�ಸುವವನು ಚತುಭು�ಜ. ಕೃಷ� 
?ೕ9ೆಯZ7 *ೇ0ರುವಂ9ೆ: 

ಅಹಂ .ೈ,ಾ±ನ(ೋ ಭೂ9ಾ± Aಾ�H	ಾಂ �ೇಹ_ಾ¤�ತಃ । 
Aಾ�~ಾAಾನಸ_ಾಯುಕ8ಃ ಪ�ಾಮFನ�ಂ ಚತು��ಧ{ ॥ಅ ೧೫- ,ೆ67ೕ ೧೪॥ 

 ಇZ7 'ಪ�ಾಮFನ�ಂ ಚತು��ಧ{' ಎಂದ(ೆ 	ಾಲು< ಬ�ೆಯ ಅನ�ವನು� ಅರ?ಸು.ೆ" ಎಂದಥ�. ಅನ�.ೆಂದ(ೆ 
ಎQಾ7 %ೕ:ಯ 'ಆ*ಾರ’. "Aಾ�H	ಾಂ �ೇಹ_ಾ¤�ತಃ" ಎಂದ(ೆ 'Aಾ�H’ಗಳU :ನ�ಬಲ7 ಆ*ಾರ ಎಂದಥ�. 
Aಾ�Hಗಳ ಅ*ಾರವನು� 	ಾಲು< �ಧಗಳZ7 �ಂಗ`ಸಬಹುದು. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ: ಭ£Å, +ೋಜF, QೇಹF ಮತು8 
�ೋಷF. 
ಭ£Å = ಅ?ದು, ಕ`ದು :ನ�ಲು �ೕಗF.ಾದುದು (:ನು�ವYದು) 
+ೋಜF = ಅ?ಯ�ೆ@ೕ, ನವHI :ನ�ಲು �ೕಗF.ಾದುದು (ಉಣು�ವYದು). 
QೇಹF = 	ೆV< :ನ�ಲು �ೕಗF.ಾದುದು.  
�ೋಷF = ಕು`ಯಲು �ೕಗF.ಾದುದು. 
ಈ 	ಾಲು< �ಧದ ’ಅನ�’ವನು� Mೇ�ಸುವ ಎQಾ7 �ೕ�ಗಳ ಜಠರದZ7 ಅ?�ಯ ರೂಪದZ7ದು4, 	ಾಲು< ಬ�ೆಯ 
ಅನ�ವನು� ಮೂರು ಬ�ೆಯZ7 �+ಾಗ_ಾ`, �ೇಹ;ೆ< ಉಣಬ`I ನಮ�ೆ ಬದುಕಲು ವFವMೆ¬ _ಾ`ಸುವವನು 
ಚತುಭು�ಜ. ಎQಾ7 ಆ*ಾರ ಮಣು�-2ೕರು-�ೆಂVಯ �ಶ�ಣDಂ�ಾ?ರುತ8�ೆ. ಆ*ಾರದ ಮH�ನ ಸೂ£Ô +ಾಗ 
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�ದು0�ೆ, ಮಧF +ಾಗ _ಾಂಸ-ಚಮ�;ೆ< *ಾಗೂ ಸೂ¬ಲ +ಾಗ ಮಲ.ಾ? �ಸಜ�	ೆSಾಗುತ8�ೆ. ಅ�ೇ %ೕ: 
2ೕ%ನ ಸೂ£Ô +ಾಗ ಉI(ಾ?, ಮಧF +ಾಗ 	ೆತ8(ಾ? *ಾಗೂ ಸೂ¬ಲ +ಾಗ ಮೂತ�.ಾ? 
�2�ೕಗ.ಾಗುತ8�ೆ. ಇನು� �ೆಂVಯ ಸೂ£Ô +ಾಗ .ಾÎ ಶV8Sಾ?, ಮಧF +ಾಗ ಅI¬ಮ�ೆÖSಾ?, ಸೂ¬ಲ 
+ಾಗ ಹಲು7 ಮತು8 ಅI¬Sಾ? �2�ೕಗ.ಾಗುತ8�ೆ. ಈ %ೕ:, Bನ�ದ ಗHWಂದ Bನ�ವನು� 
�ೇಪ�`ಸುವYದV<ಂತ ಕRಣ.ಾದ ಈ ;ಾಯ�ವನು� ನy\ಳ?ದು4 ವFವI¬ತ %ೕ:ಯZ7 _ಾ`, 	ಾಲು< ಬ�ೆಯ 
ಆ*ಾರವನು� �ೕZನ ಮೂರು %ೕ:ಯZ7 �2�ೕಗ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಚತುಭು�ಜ. 

 
+ಾ��ಷು�+ೋ�ಜನಂ +ೋ;ಾ8 ಸ�ಷು�ಜ�ಗ�ಾDಜಃ । 
ಅನÍೂೕ �ಜ�ೕ �ೇ9ಾ �ಶ±�ೕ2ಃ ಪYನವ�ಸುಃ  ॥೨೯॥ 

೧೪೧)+ಾ��ಷು�ಃ 
+ಾ��ಷು� ಎಂದ(ೆ �ೆಳVನ ಪYಂಜ.ಾ? ಪ�;ಾ¤ಸುವವನು ಎಂದಥ�. ?ೕ9ೆಯZ7 ಕೃಷ� *ೇಳUವಂ9ೆ: 

ಆD9ಾF	ಾಮಹಂ �ಷು��ೊFೕ�:Nಾಂ ರ�ರಂಶು_ಾÁ । 
ಮ%ೕBಮ�ರು9ಾಮI\ ನ£9ಾ�~ಾಮಹಂ ಶ¤ೕ ॥ಅ-೧೦, ,ೆ67ೕ-೨೧॥ 

ಅಂದ(ೆ ರ�ಯZ7 ರ�Sಾ? ಪ�:ೕ VರಣದZ7 	ಾ2�ೆ4ೕ	ೆ ಎಂದಥ�. 
ಇನು� ಈ ಪದವನು� ಒXೆದ(ೆ +ಾ�+�ಷು�, ಇZ7 '+ಾ�' ಎಂದ(ೆ 'ಭರಣ'. ಆದ4%ಂದ +ಾ��ಷು� ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ವನೂ� 
ಧ%Iದವನು. ಈ ಪದವನು� ಮುಂದ;ೆ< ಒXೆದ(ೆ, ಭ+ಆ�+ಷು�. ಇZ7 ‘ಆ�’ ಎಂದ(ೆ ಯುದ§, ‘ಭ’ ಎಂದ(ೆ �ೆಲು7ವಂ9ೆ 
_ಾಡುವವನು, ‘ಷು�’ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ರ ಒಳ�ೆ 2ಂತು Aೆ�ೕರ~ೆ _ಾಡುವವ. ಆದ4%ಂದ +ಾ��ಷು� ಎಂದ(ೆ ನy\ಳ�ೇ 
ಇರುವ .ೈ%ಗ¢ಾದ ;ಾಮ, ;ೊ�ೕಧ, ಮದ, ಮತ«ರ, ಇ9ಾFD .ೈ%ಗಳ �ರುದ§ *ೋ(ಾಟದZ7 ನಮ�ೆ �ೆಲುವನು� 
ತಂದು ;ೊಡುವವನು. ಇದು ನಮ�ೆ ಭಗವಂತ ;ೊಡುವ ¤£ಣ. �ೇವ9ೆಗಳU ನಮ\ನು� ಪ%ೕ�ೆ�ೆ ಒ`Â ನಮ�ೆ 
¤£ಣ ;ೊಡು9ಾ8(ೆ. ಇಂತಹ ಪ%ೕ�ೆಯZ7 	ಾವY ಉ:8ೕಣ�(ಾ? *ೊರಬರಲು ಭಗವಂತ ನಮ�ೆ ಸ�ಾ 
ಸಹ;ಾರವನು� ;ೊಡು9ಾ8	ೆ. ಆದ4%ಂದ ಇದು ¤�ೆ ಅಲ7-¤£ಣ.  
೧೪೨) +ೋಜನಂ  
ಭಗವಂತ ಅನ�ವ[ *ೌದು, ಉಣು�ವವನೂ *ೌದು!! 
?ೕ9ೆಯZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ: 

ಬ�*ಾ\ಪ�ಣಂ ಬ�ಹ\ಹ�ಃ, ಬ�*ಾ\�ೌ�ಬ�ಹ\~ಾ ಹುತ{ । 
ಬ�*ೆ�ವ9ೇನ ಗಂತವFಂ, ಬ�ಹ\ಕಮ� ಸ_ಾª	ಾ ॥ಅ-೪,,ೆ67ೕ-೨೪॥ 

 ಅಂದ(ೆ ಅಪ�ಣವ[ ಭಗವಂತ, ಅz�ಸುವ ಹ�ಸೂ« ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತನ ಸ2�$ಾನ�ಲ7ದ Sಾವ ವಸು8ವ[ 
ಇಲ7. ಅನ�ವ[ ಭಗವಂತ, ಅನ�ವನು� :ನು�ವವನೂ ಭಗವಂತ. ನಮ�ೆ :ನು�ವ �ೕಗ ಬಂDದೂ4 ಭಗವಂತ2ಂದ. 
ಈ %ೕ: ಎಲ7%ಗೂ ಆನಂದವನು� ;ೊಡುವ(+ೋಜಯ:) ಭಗವಂತನನು� +ೋಜನಂ ಎನು�9ಾ8(ೆ.[ಇZ7 ಅನ� 
ಎಂದ(ೆ ಅV<Wಂದ _ಾ`ದ ಅನ� _ಾತ�ವಲ7. ಸಂಸÏತದZ7 ಅನ� ಎಂದ(ೆ :ನು�ವಂತಹ ವಸು8 (Eatables) 
ಎಂದಥ�]. 
೧೪೩) +ೋ;ಾ8  
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ಬನ�ಂ�ೆ �ೋ�ಂ�ಾ�ಾಯ�ರ ಪ�ವಚನ ಆ#ಾ$ತ Page 62 

 

+ೋ;ಾ8 ಎಂದ(ೆ ಆ*ಾರವನು� I±ೕಕ%ಸುವವ. ಜಗ:8ನ ಎQಾ7 Mಾರವನು� I±ೕಕ%ಸುವವ. 
?ೕ9ೆಯZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ: 

ಅಹಂ � ಸವ�ಯ ಾ	ಾಂ +ೋ;ಾ8 ಚ ಪ�ಭು(ೇವ ಚ । (ಅ-೯ ,ೆ67ೕ ೨೪) 
ಯ¶ದZ7 	ಾವY _ಾಡುವ ಎQಾ7 ಆಹು:ಯನು� I±ೕಕ%ಸುವವ ಆ ಭಗವಂತ. ಆದ4%ಂದ ಆತ ಯ¶, 
ಯ¶ಪYರುಷ, ಯ¶+ಾವನ, ಯ¶+ೋಕ8. 	ಾವY �ೇವ%�ೆ ಅz�ಸುವ 	ೈ.ೇದF/ಹ�ಸ«ನು� ನಮ�ೆ ;ೊಟKವನೂ 
ಭಗವಂತ, I±ೕಕ%ಸುವವನೂ ಅವ	ೇ. �ೕ�ೆ ಆನಂದ+ೋಕ8	ಾದ ಭಗವಂತನನು� 	ಾವY +ೋ;ಾ8 ಎನು�ವ 
	ಾಮDಂದ ಉAಾಸ	ೆ _ಾಡು9ೆ8ೕ.ೆ. 
೧೪೪) ಸ�ಷು�ಃ 
ಸ�ಷು� ಎಂದ(ೆ ಸಹ	ೆ ಉಳ�ವನು ಎಂದಥ�. SಾವYದಕೂ< ಮHಯದ, 9ಾಕ:8ದ4ರೂ ಇ	ೊ�ಬ^ರ ತಪ�ನು� 
£�ಸುವ ಮಹ9ಾ8ದ ಗುಣವನು� ‘ಸಹಸು«’ ಎನು�9ಾ8(ೆ. 	ಾವY _ಾಡುವ ;ಾಯ�ದ �ಂDನ +ಾವ Aಾಪ ಅಥ.ಾ 
ಪYಣFಗಳನು� 2ಧ�%ಸುತ8�ೆ. Mಾ_ಾ�ಕ.ಾ? ;ಾಣುವ ;ೆಟK ;ೆಲಸವನು� _ಾ`ದ ನಮ\ +ಾವಕ<ನುಗುಣ.ಾ? 
ನಮ\ನು� ಭಗವಂತ £�I, Aಾಪದ QೇಪDಂದ �ಮುಕ8	ಾ?ಸು9ಾ8	ೆ. ಭಗವಂತ 'ಸವ� ಭ;ಾ8ಪ(ಾಧ ಸ�ಷು�'. 
ಆತನ £_ಾಗುಣ;ೆ< ಅ�ಾ�ಳನ ಕ×ೆ ಉತ8ಮ ದೃNಾKಂತ. 
ಅ�ಾ�ಳ ಒಬ^ �ಾ�ಹ\ಣ. ಸರಳ, �ತ+ಾ�, Mಾ:8Çಕ ��ಾ±ಂಸ	ಾ?ದ4. ಗುರು, ಅ:�, �%ಯರ Mೇ.ೆ 
_ಾಡು:8ದ4. ತನ� ;ೈ �`ದ *ೆಂಡ:ಯನೂ� z�ೕ:ಸು:8ದ4. ಒಂದು Dನ ಆತ ;ಾ`ನZ7 ಸುಂದ%Sಾದ ಒಬ^ 
*ೆಣ�ನು�, ಅ(ೆನಗ� I¬:ಯZ7 	ೋ` ಆಕಷ�~ೆ�ೊಳಪಟK. ಇದ%ಂದ ಆತ ತನ� *ೆಂಡ: ಮತು8 ತಂ�ೆ 
9ಾWಯರನು� ಮ(ೆತು, 9ಾನು ಕಂಡ ;ಾ`ನ ಹುಡು?ಯ ಸಂಗದZ7 Qೋಕವನು� ಮ(ೆತ. ಆ;ೆಯನು� 
ಸಂ9ೋಷಪ`ಸಲು _ಾಡ�ಾರದ ;ೆಲಸವ	ೆ�Qಾ7 _ಾ`ದ. ಕುಡುಕ	ಾದ, ಕಳ�ತನ _ಾ`ದ, ಜೂ�ಾ`ದ. 
;ಾ`ನZ7 ಆ;ೆ�ಂD�ೆ ಸಂMಾರ �ೆ¢ೆWತು, ಮಕ<¢ಾದವY. ಆತನ ;ೊ	ೆಯ ಮಗನ *ೆಸರು '	ಾ(ಾಯಣ'. 
ಒಂದು (ಾ:� ಅ�ಾ�ಳ2�ೆ Íೂೕರ ರೂಪದ ಯಮದೂತ(ೇ ಕ~ೆ�ದುರು 2ಂತಂ9ಾWತು. ಅವರ ;ೈಯZ7 
ಯಮAಾಶ! ಅ�ಾ�ಳ2�ೆ 2ಜಕೂ< ಭಯ.ಾWತು. ತನ� ಮಗ 	ಾ(ಾಯಣನನು� ಕೂ? ಕ(ೆದ! - ಆಗ ಮಗನ 
ಬದಲು ಆತ2�ೆ �ಷು�ದೂತರು ;ಾHಸು9ಾ8(ೆ. ತ£ಣ ಆತ2�ೆ ಅಂತಃಪ� ೆ �ಾಗೃತ.ಾ? 
 ಾ	ೋದಯ.ಾಗುತ8�ೆ. ಈ %ೕ: ಭಗವಂತ  ಹ0ತz� ಚZಸು:8ದ4 ಆತನನು� ಪYನಃ ಸ%Sಾದ �ಾ%ಯZ7 
ತಂದು ಉ�ಾ§ರ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. ನಂತರದ DನಗಳZ7 ಆತ ಮ*ಾತ\	ಾ? ಬದುಕು9ಾ8	ೆ.  
ನಮ\Z7 Mಾ:±ಕ9ೆ ಮತು8  ಾನ ಅ	ೇಕ ಜನ\ಗಳ ಫಲDಂದ ಬಂDರುತ8�ೆ. SಾವY�ೋ ;ೆಟK ;ಾರಣDಂದ 
	ಾವY �ಾ%ತz��ಾಗ, ಕರು~ಾಮಯ	ಾದ ಭಗವಂತ ನಮ\ನು� ¤�ಸುವ ಬದಲು £�I ಉ�ಾ§ರ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. 
ಎಂತಹ ತಪ�ನೂ� ಕೂXಾ £�ಸುವ ;ಾರುಣFಮೂ:� ಆ ಭಗವಂತ. ಆತ ನಮ�ೆ ;ೊಡುವ ದುಃಖ 9ಾW ತನ� 
ಮಗುವನು� :ದ4ಲು ;ೊಡುವ ¤�ೆಯಂ9ೆ. ಆತನ ¤�ೆ ;ಾರುಣFದ ರ�ೆ. ಆತ Sಾರನೂ� �ೆ±ೕ�ಸುವYDಲ7. ಎಲ7ರ 
ಅಪ(ಾಧವನೂ� ಸ�ಸುವ ಭಗವಂತ ಸ�ಷು�. 
೧೪೫) ಜಗ�ಾDಜಃ 
ಜಗ�ಾDಜ ಎಂದ(ೆ ಸೃ�Kಯ yದಲು ಇದ4ವ *ಾಗೂ ಜಗತ8ನು� ಸೃ�Kಸುವ yದಲು ಚತುವ[F�ಹ 
ಮೂ:�ಗ¢ಾದ .ಾಸು�ೇವ, ಸಂಕಷ�ಣ, ಪ�ದುFಮ� *ಾಗೂ ಅ2ರುದ§ ಎನು�ವ 	ಾಲು< ರೂಪದZ7 ತನ�ನು� 9ಾನು 
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ಸೃ�K _ಾ`;ೊಂಡವ. ಇZ7 ಸೃ�KSಾಗುವYದು ಎಂದ(ೆ ಇದ4ದು4 ;ಾಣುವ ರೂಪ- ತ¢ೆಯುವYದು. ಭಗವಂತ 
yದಲು ಪYರುಷ	ಾಮಕ ರೂಪವನು� ಧ%Iದ. ನಂತರ ಮಹತತ±ದ ಸೃ�K _ಾ`ದ. ಆನಂತರ ಅಹಂ;ಾರ 
ತತ±(¤ವ)ದ ಸೃ�KSಾWತು. ಅಹಂ;ಾರ ತತ±Dಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸೃ�KSಾWತು. ಪಂಚಭೂತಗ0ಂದ 
ಪ�ಪಂಚಪYರುಷನ ಸೃ�K *ಾಗೂ ಬ�*ಾ\ಂಡ ಸೃ�KSಾWತು. ಬ�*ಾ\ಂಡDಂದ zಂXಾಂಡ ಸೃ�KSಾWತು. 
ಭಗವಂತ ಒಂ�ೊಂದು zಂXಾಂಡದZ7 ºಂಬ ರೂzSಾ? 	ೆQೆIದ. 
ಸೂ£Ô ಸೃ�K ಭಗವಂತನ 	ಾ¨ ಕಮಲ. ಈ ಸೂ£Ô ಪ�ಪಂಚವನು� ಚತುಮು�ಖ �Mಾ8ರ�ೊ0I ಸೂ¬ಲ ಪ�ಪಂಚ 
ಸೃ�K _ಾ`ದ. ಮಹತತ±Dಂದ ಅಹಂ;ಾರ ತತ±ದ ಒXೆಯ	ಾ? ¤ವ ಬಂದ. ¤ವ2ಂದ ಅಹಂ;ಾರ ತತ±ದ 
ಮೂರು ರೂಪಗಳ ಸೃ�KSಾWತು. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ: ೧. Mಾ:±ಕ ಅಹಂ;ಾರ ತತ± ೨.(ಾಜಸ ಅಹಂ;ಾರ ತತ± 
೩.9ಾಮಸ ಅಹಂ;ಾರ ತತ±. Mಾ:±ಕ ಮತು8 (ಾಜಸ ಅಹಂ;ಾರ ತತ±Dಂದ ಪಂಚ ಾ	ೇಂD�ಯ, ಪಂಚ 
ಕ�ೕ�ಂD�ಯ *ಾಗೂ ಅದರ ತ9ಾ±¨_ಾ2 �ೇವ9ೆಗಳ ಸೃ�KSಾWತು. 9ಾಮಸ ಅಹಂ;ಾರತತ±Dಂದ 
ಪಂಚ ಭೂತಗಳ *ಾಗೂ ಅದರ ತ9ಾ±¨_ಾ2 �ೇವ9ೆಗಳ ಸೃ�KSಾWತು. ಈ %ೕ: ನಮ�ೆ ;ಾಣುವ ಈ 
ಪ�ಪಂಚ ಸೃ�KSಾWತು. ಈ %ೕ:  ಜಗ:8�ೆ ಮೂಲ ;ಾರಣ	ಾ? ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರಗ0�ೆ ;ಾರಣ	ಾ?ರುವ 
ಎಲ7ರ ಜನಕ	ಾದ ಭಗವಂತ ಜಗ�ಾDಜ. 
೧೪೬) ಅನಘಃ 
ಅಘ ಎಂದ(ೆ Aಾಪ, ದುಃಖ, ವFಸನ ಇ9ಾFD. ಇZ7 ವFಸನ ಎಂದ(ೆ �ಾ0 ಅಥ.ಾ ಚಟ. ಭಗವಂತ2�ೆ Sಾವ 
Aಾಪದ Qೇಪವ[ ಇಲ7. ಆತ ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವYದು ;ಾರುಣFDಂದ *ೊರತು �ೆ±ೕಷDಂದಲ7. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ ಕೃಷ� 
�ೊ�ೕ~ಾ�ಾಯ�ರನು� "ಅಶ±9ಾ¬ಮ ಸತ8" ಎಂದು ಧಮ�(ಾಯನZ7 *ೇ0I ;ೊಲು79ಾ8	ೆ. ಇದರ �ಂDರುವ 
;ಾರುಣF ಅAಾರ.ಾದದು4. ದು�ೕ�ಧನನಂತಹ ದುಷK, ಸ_ಾಜಕಂಟಕ, �ೊ�ೕ�ಯ-ಅನ�ದ ಋಣ;ೊ<ೕಸ<ರ 
ಪ�:Dನ ಹತು8 Mಾ�ರ Mೈ2ಕರನು� MಾWಸು9ೆ8ೕ	ೆ ಎನು�ವ ಮ*ಾ Aಾತಕ.ಾದ ಪ�: ೆ _ಾ`ದ4 �ೊ�ೕಣರನು�, 
Aಾಪದ ಕಡZ2ಂದ ರ�ಸಲು ಭಗವಂತ ಆತನನು� MಾWಸು9ಾ8	ೆ. ಇZ7 ಭಗವಂತ 2��;ಾರ *ಾಗೂ 2Z�ಪ8. 
ಆತ2�ೆ MಾWಸುವYದು ವFಸನವಲ7 *ಾಗೂ ದುಃಖ-Aಾಪದ Qೇಪ ಅವ2?ಲ7.  
೧೪೭)�ಜಯಃ  
ಅಜು�ನನನು� '�ಜಯ' ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. *ೆಚು� ಯುದ§ಗಳZ7 AಾQೊEಂಡು ಕಪ�-;ಾH;ೆ ಸಂಗ��Iದ4%ಂದ 
ಆತ2�ೆ ಈ ಅನ±ಥ�	ಾಮ. ಸೂ£Ô.ಾ? 	ೋ`ದ(ೆ ಅ:*ೆಚು� ಸಂಪತು8 *ಾಗೂ ಅ:�ೊಡÂ �ಜಯ 
Aಾಂಡವ%�ೆ ¨ೕಮMೇನ ಜ(ಾಸಂಧನನು� ಜWI�ಾಗ ಬಂDರುವYದು. ಆದರೂ ರೂ�ಯZ7 ಅಜು�ನನನು� 
'�ಜಯ', 'ಧನಂಜಯ' ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. ಅಜು�ನನZ7 'ನರ' 	ಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಸ2�$ಾನ�ದು4ದ%ಂದ, 
ಆಂಜ	ೇಯ ರೂz Aಾ�ಣ�ೇವರು ಆತನ ರಥದ ದ±ಜದZ7ದು4ದ%ಂದ ಅಜು�ನ �ಜಯ	ಾದ. +ಾಗವತದZ7 
*ೇಳUವಂ9ೆ ಅಜು�ನನ *ಾಗೂ ¨ೕಮನ ಒಳ�ೆ ಕು0ತು, �ಜಯ Mಾರ�Sಾ?, ಧಮ�ಸಂMಾ¬ಪ	ೆ _ಾ`ದ 
ಭಗವಂತ 2ಜ.ಾದ �ಜಯ. Aಾಂಡವರನು� *ೆ�ೆÖ *ೆ�ೆÖಗೂ �ಜಯ ಪಥದತ8 ;ೊಂXೊಯ4 ಭಗವಂತ �ಜಯ. 
ಇNೆKೕ ಅಲ7�ೇ, (ಾ_ಾವ9ಾರದZ7 (ಾವಣ-ಕುಂಭಕಣ�ರನು�, ನರIಂಹ ಅವ9ಾ%Sಾ? �ರಣFಕ�ಪYವನು�, 
ವ(ಾಹ ಅವ9ಾರದZ7 �ರ~ಾF£ನನು�, �ೕ�ೆ ಅ	ೇಕ (ಾ£ಸರನು� �¤ಷK.ಾದ ರೂಪದZ7 ಜWIದ ಭಗವಂತ 
�ಜಯ. 
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೧೪೮ ) �ೇ9ಾ  
�ೇತೃ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ವನೂ� �ೆದ4ವನು. �ಜಯ 	ಾಮದZ7 	ೋ`ದಂ9ೆ ಭಗವಂತ ಎಲ7ರನೂ� �ೆದ4ವನು. 
ಎಲ7ರನೂ� �ೆದು4, ಎಲ7%?ಂತ ಎತ8ರದZ7ದು4, ನಮ\ನು� ಎತ8ರ;ೆ<ೕ%ಸುವ ಅ%ಗಳನು� �ೆದ4 ಭಗವಂತ �ೇ9ಾ. 
೧೪೯) �ಶ±�ೕ2ಃ 
ಈ 	ಾಮ �ಂ�ೊ�\ ಬಂD�ೆ. ಇZ7 '�' ,'ಶ±' ಎಂದ(ೆ ಹV<ಯ �ೕQೆ ಕೂರುವವ, *ಾಗೂ �ೕ2 ಎಂದ(ೆ 
ಎಲ7ಕೂ< ;ಾರಣಕತ�, ಜಗದ ಜನಕ ಎಂದಥ�. 
?ೕ9ೆಯZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ: 

ಮಮ �ೕ2ಮ�ಹ� ಬ�ಹ\ ತI\Á ಗಭ�ಂ ದ$ಾಮFಹ{ (ಅ-೧೪,,ೆ67ೕ ೩)  
ಬ�ಹ\ ಶಬ4 .ಾಚF¢ಾದ B¾8 ಪ�ಕೃ: Sಾರ ಪ:��ೕ, ಇ`ೕ �ಶ±ವY Sಾರ ಅ¨ವFV8�ೆ ;ಾರಣ²ೕ, ಅವನು 
�ಶ±�ೕ2. ಈ %ೕ: ಮುಖFAಾ�~ಾಂತಗ�ತ	ಾದ 	ಾ(ಾಯಣನನು� �ಶ±�ೕ2 ಎನು�9ಾ8(ೆ. 
೧೫೦) ಪYನವ�ಸುಃ 
ಇZ7 ವಸು ಎಂದ(ೆ ಸಂಪತು8. ಭಗವಂತ ಒ�\ ಬಡತನ ;ೊಟK(ೆ ಪYನಃ ಸಂಪತ8ನು� ;ೊಡು9ಾ8	ೆ. �ೇವ9ೆಗಳ 
ಸಂಪತ8	ೆ�Qಾ7 ಅಪ*ಾರ _ಾ`ದ ಬZಯನು� MೋZI, �ೇವ9ೆಗ0�ೆ ಅವರ ಸಂಪತ8ನು� ಪYನಃ �ಂ:ರು?Iದ 
ಭಗವಂತ, ತQೆಯನು� ತನ� Aಾದ zೕಠವ	ಾ�? _ಾ`ದ ಬZಯನು� ಮುಂDನ ಮನ±ಂತರದZ7 ಇಂದ�ನ	ಾ�? 
_ಾ`ದ. �ೕ�ೆ ಒ�\  ಾನವನೂ�, ಇ	ೊ��\ ಅ ಾನವನೂ�, ಒ�\ ಸಂಪತ8ನೂ�, ಇ	ೊ��\ ಬಡತನವನೂ� 
;ೊಟುK, ನಮ\ನು� ಪ%ಣತರ	ಾ�? _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಪYನವ�ಸುಃ. 

ಉAೇಂ�ೊ�ೕ .ಾಮನಃ Aಾ�ಂಶುರyೕಘಃ ಶುBರೂ��ತಃ । 
ಅ:ೕಂದ�ಃ ಸಂಗ�ಹಃ ಸ�ೋ� ಧೃ9ಾ9ಾ\ 2ಯyೕ ಯಮಃ  ॥೩೦॥ 

೧೫೧) ಉAೇಂದ�ಃ 
ಉAೇಂದ� ಎನು�ವ ಭಗವಂತನ 	ಾಮ ತುಂ�ಾ (ೋಚಕ.ಾದ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುವ 	ಾಮ. �ಂ�ೆ 
	ೋ`ದಂ9ೆ(೩೯	ೇ 	ಾಮ)ಅD:-ಕಶFಪರ ಹ	ೆ�ರಡು ಮಂD ಮಕ<ಳZ7 ಒಬ^ ಇಂದ� *ಾಗೂ ;ೊ	ೇಯ ಮಗ 
.ಾಮನ ರೂz ಭಗವಂತ. ಇಂದ�ನ ತಮ\	ಾ? ಹು¹Kದ ಭಗವಂತನನು� ಉAೇಂದ� ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಅಜಗನFಃ 
ಜಗನFಜಃ - ಅಂದ(ೆ Sಾ%ಗೂ Bಕ<ವನಲ7 ಆದ(ೆ ಹು¹KನZ7 ಎಲ7%?ಂತ Bಕ<ವ-.ಾಮನ. 
ಚತುಮು�ಖನ ಒಂದು Dನ ಅಂದ(ೆ ೪೩೨ ;ೋ¹ ವಷ�ಗಳ ಹಗಲು(ಸೃ�K) *ಾಗೂ ೪೩೨ ;ೋ¹ ವಷ�ಗಳ 
(ಾ:� (ಪ�ಳಯ). ಈ ೪೩೨ ;ೋ¹ ವಷ�ಗಳ ಹಗZನZ7 ೧೪ ಮನ±ಂತರಗ0ರುತ8.ೆ. ಪ�:ೕ ಮನ±ಂತರ;ೆ< ಒಬ^ 
ಇಂದ�. ಪ�:ೕ ಮನ±ಂತರ;ೆ< ಒ�\ ಸಂಪ[ಣ� �ೇವಗಣ ಬದQಾಗುತ8�ೆ. ಆದ4%ಂದ ಪ�:ೕ ಮನ±ಂತರದಲೂ7 
ಇಂದ�2�ೆ ಸ*ಾಯಕ	ಾ? ಭಗವಂತ ಅವತ%ಸು9ಾ8	ೆ. �ೕ�ೆ ಇಂದ�ನ �ೆಂಬಲ;ಾ<? ಅವತ%ಸುವ 
ಭಗವಂತನನು� ಉAೇಂದ� ಎನು�9ಾ8(ೆ. yದಲ	ೇ ಮನ±ಂತರದZ7 ಭಗವಂತ ಸ±ತಃ ಇಂದ�	ಾ?ದು4ದ%ಂದ ಅZ7 
ಉAೇಂದ� ;ಾಣIಗುವYDಲ7. .ೈವಸ±ತ ಮನ±ಂತರದ ಉAೇಂದ�ರೂಪ-.ಾಮನ. ಆದ4%ಂದ, ಇಂದ�2ಂದ ಬZ 
(ಾಜFವನು� Vತು8;ೊಂXಾಗ, ಮೂರು *ೆ�ೆÖ  ಭೂ�ಯನು� �ಾನ.ಾ? ;ೇ0, ಇಂದ�ನ ಸಂಪತ8ನು� ಮರ0 
ಇಂದ�2�ೆ ;ೊಟKವ ಉAೇಂದ�	ಾದ .ಾಮನ ರೂz ಭಗವಂತ.  
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ಇನು� ಉAೇಂದ� ಎನು�ವ 	ಾಮದZ7 'ಉಪ' ಎಂದ(ೆ 'ಉಪ%'-ಅಂದ(ೆ ಉತÏಷK ಎಂದಥ�. ಈ ಸಂಸÏತ ಶಬ4 
ಇಂ?7ೕ�ನZ7  up ಅಥ.ಾ upper ಎಂ�ಾWತು. ಜಮ�Á +ಾNೆಯZ7 Über (Ueber ) ಎಂ�ಾWತು. �ಂDಯZ7 

ऊपर ಎಂ�ಾWತು. ‘ಉಪ’ ಎಂದ(ೆ ಎತ8ರ ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ಅ	ೇಕ ಕXೆ ಬಳಸು9ೆ8ೕ.ೆ. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ 
'ಉಪ2ಷತು8' ಅಂದ(ೆ ನಮ\ನು� ಎತ8ರ;ೆ< ;ೊಂXೊಯುFವ ಗ�ಂಥ. 'ಉಪನಯನ' ಅಂದ(ೆ  ಾನಗ0ಸಲು 
�ೇ;ಾದ ಎತ8ರ;ೆ< ಏರುವ V�@. 'ಉಪ.ಾಸ'  ಅಂದ(ೆ ಮನಸ«ನು� ಎತ8ರ;ೆ<ೕ%ಸಲು ನಮ\ *ೊಟೆKಯನು� °ಾZ 
ಇಡುವYದು ಇ9ಾFD. ಆದ4%ಂದ ಇZ7 ಉAೇಂದ� ಎಂದ(ೆ ಸ±ಗ�ದ ಒXೆಯ	ಾದ ಇಂದ�2?ಂತ �ೕZರುವ, 
ಮೂರುQೋಕದ ಒXೆಯ	ಾದ, ಬ�*ಾ\ಂಡ 	ಾಯಕ ಭಗವಂತ ಎಂದಥ�. 
೧೫೨) .ಾಮನಃ 
ಬZಚಕ�ವ:�ಯನು� .ಾಮನರೂz ಭಗವಂತ ಮೂರು *ೆ�ೆÖ ಭೂ� ;ೇ0, MೋZI ಉ�ಾ§ರ _ಾ`ದ 
ಕ×ೆಯನು� 	ಾವY ಭಗವಂತನ �ಕ��ೕ ಎನು�ವ 	ಾಮ(೭೫ 	ೇ 	ಾಮ)ದZ7 	ೋ`�ೆ4ೕ.ೆ. ಇZ7 .ಾಮನ 
ಎಂದ(ೆ Bಕ< �ಾತ�ದವ ಎಂದಥ�. ಭಗವಂತ ಅಣು�?ಂತ ಅಣು.ಾ? ನಮ\ ಹೃದಯಕಮಲದZ7 ತುಂº�ಾ4	ೆ.  
'.ಾಮ' ಎಂದ(ೆ Mೌಂದಯ�. .ಾಮನ ಎಂದ(ೆ Mೌಂದಯ�ವನು� ;ೊಡುವವನು. Mೌಂದಯ�ದ ;ೇಂದ�ºಂದು 
ಕಣು�. ಭಗವಂತನ ಸ2�$ಾನ ಕH�ನZ7ರುತ8�ೆ. ಎNೆKೕ Mೌಂದಯ��ದ4ರೂ, ಕH�ಲ7ದವ ಕುರೂzSಾ?ರು9ಾ8	ೆ. ಈ 
%ೕ: Mೌಂದಯ�ದ Mಾರಭೂತ	ಾದ ಭಗವಂತ .ಾಮನ. ಈ ಪದವನು� .ಾ+ಅಮ+ನ ಎಂದು ಒXೆದು 
ಅ×ೈ�ಸಬಹುದು. ಇZ7 '.ಾ' ಎಂದ(ೆ  ಾನ, 'ಅಮ' ಎಂದ(ೆ ಅ ಾನ *ಾಗೂ 'ನ' ಎಂದ(ೆ ನಯ:. ಆದ4%ಂದ 
 ಾನವ	ಾ�ಗZೕ, ಅ ಾನವ	ಾ�ಗZೕ, ಅವರವರ �ೕಗF9ೆ�ೆ ತಕ<ಂ9ೆ ಕರುHಸುವ,  ಾನಮೂ:�ಯೂ, 
ಆನಂದಮೂ:�ಯೂ ಆದ ಭಗವಂತ .ಾಮನ. 
೧೫೩) Aಾ�ಂಶುಃ  
Aಾ�ಂಶುಃ ಎಂದ(ೆ ಪ�ಕೃಷK.ಾದ VರಣಗಳUಳ�ವ *ಾಗೂ ಎತ8ರದZ7ರುವವ ಎಂದಥ�. ಸೂಯ�ನZ7, ಚಂದ�ನZ7, 
ಎQಾ7 �ೕವರZ7, ಎQೆ7ಲೂ7 ತುಂºರುವ ಭಗವಂತ Aಾ�ಂಶುಃ. ಬZಚಕ�ವ:� ಭಗವಂತನ ಈ ರೂಪವನು� :0ದ 
ಮರು£ಣದZ7 ಭಗವಂತನ Aಾದಕಮಲ;ೆ< ತQೆ�`Â ಶರ~ಾಗು9ಾ8	ೆ. 
೧೫೪) ಅyೕಘಃ 
yೕಘ ಎಂದ(ೆ ವFಥ� ಎಂದಥ�. ಭಗವಂತನ Sಾವ V�@ಯೂ ವFಥ�ವಲ7-ಅದು ಅ-yೕಘ. ಭಗವಂತ2�ೆ 
ಅz�I 	ಾವY _ಾಡುವ Sಾವ V�@ಯೂ ವFಥ�ವಲ7. ?ೕ9ೆಯZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ:  

	ೇ*ಾ¨ಕ� ಮ	ಾ,ೆ6ೕऽI8 ಪ�ತF.ಾ�ೕ ನ �ದF9ೇ  (ಅ-೨ ,ೆ67ೕ-೪೦) 
ಎಂದ(ೆ "ಭಗವ�ಾ«ಧ	ೆಯ ಒಂದು 9ೊದಲು *ೆ�ೆÖ ಕೂXಾ ವFಥ�ವಲ7". 	ಾವY ;ೋಟಾFªಪ:Sಾಗ�ೇಕು 
ಎಂದು �ೇವರನು� ಮ(ೆತು, �ೕವನ ಪಯ�ಂತ Mಾಧ	ೆ _ಾ` ಗ0Iದ ಹಣ ನy\ಂD�ೆ ಬರುವYDಲ7. ಆದ(ೆ 
ಭಗವಂತನ  ಾನ ಅಥ.ಾ ಭಗವಂತನನು� :0ಯುವ ಇ�ೆ¼ ನಮ\ ಮುಂDನ ಜನ\ದ �¹KQಾ? ನy\ಂD�ೆ 
ಬರುತ8�ೆ. 	ಾವY _ಾ`ದ Sಾವ ಕಮ��ರZ, ಅದು ಒ¢ �ೆಯ�ಾ?ರZೕ ಅಥ.ಾ ;ೆಟK�ಾ4?ರZೕ, ಅದು 
yೕಘ.ಾಗ�ೇ ಮುಂDನ ಜನ\ದZ7 ಫZI@ೕ :ೕರುವಂ9ೆ 	ೋ`;ೊಳU�ವ ಭಗವಂತ ಅyೕಘಃ  
೧೫೫) ಶುBಃ  



ಸಹಸ�	ಾಮ 
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ಶುBಃ ಎಂದ(ೆ "Ever Pure". �ೋಷದ ಸ�ಶ�.ೇ ಇಲ7�ೆ 2ಮ�ಲ.ಾ?ರುವ �ೆಳVನ ಪYಂಜ. ಭಗವಂತ 
�ೆಂVಯಂ9ೆ. �ೆಂV�ೆ ಏನ	ೆ�ೕ *ಾV, ಅದು ;ೊ¢ೆSಾಗುವYDಲ7. ಆದ(ೆ 2ೕರು, �ಾ0 ;ೊ¢ೆSಾಗುತ8�ೆ. �ೆಂV�ೆ 
*ಾVದ ;ೊ¢  ೆಕೂXಾ ಶುBSಾಗುತ8�ೆ. ಭಗವಂತ ಕೂXಾ ಅ?�ಯಂ9ೆ. ಆತ ಸ±ಯಂ �ೆಳಕು *ಾಗೂ ಎಲ7%ಗೂ 
�ೆಳಕನು� ;ೊಡುವವ. ಅಧ��ಗ0�ೆ ',ೆ6ೕಚ' ಅಥ.ಾ 'ದುಃಖ' ;ೊಡುವವನೂ ಅವ	ೇ.  
೧೫೬) ಊ��ತಃ 
ಊ��ತ  ಎಂದ(ೆ ಅತFಂತ ಬಲ,ಾZ. ಭಗವಂತ ಎಲ7ವYದರಲೂ7 ಪ[ಣ�9ೆ ಪXೆದ, ಅನಂತ.ಾದ, ಅತFಂತ 
ಬಲ,ಾZ. ಆದ4%ಂದ ಆತ ಊ��ತಃ 
೧೫೭) ಅ:ೕಂದ�ಃ  
ಅ:ೕಂದ� ಎಂದ(ೆ ಇಂದ�ನನು� �ೕ% 2ಂತವನು *ಾಗೂ ಬ�ಹ\- .ಾಯುವನೂ� �ೕ% 2ಂತವನು. ಇಂದ� 
ಎಂದ(ೆ ಸವ�ಸಮಥ�. ಜಗ:8ನZ7 	ಾವY SಾವYದನು� ಸವ�ಸಮಥ� ಎಂದು :0D�ೆ4ೕ²ೕ, ಆ ಎQಾ7 
ಶV8ಗಳನು� �ೕ%2ಂತ ಶV8Sಾದ ಭಗವಂತ ಅ:ೕಂದ�. ಇಂದ� ಎಂದ(ೆ �ೇ.ೇಂದ� ಕೂXಾ *ೌದು. ಭಗವಂತ 
�ೇ.ೇಂದ�ನನು� �ೕ% 2ಂತ ಶV8 ಎಂದು 2ರೂzಸುವ ಕ×ೆ ¤�ೕ ಕೃಷ� ನಮ�ೆ �ೋವಧ�ನ ಪವ�ತ ಎ:8 
9ೋ%I;ೊ¹K�ಾ4	ೆ. ಈ %ೕ: ಇಂದ�ನನು�, Aಾ�ಣ-.ಾಯುವನು�, ಬ�*ಾ\D �ೇವ9ೆಗಳನು� �ೕ%2ಂತ, 
ಓಂ;ಾರ 	ಾಮಕ ಭಗವಂತ ಅ:ೕಂದ�ಃ . 
೧೫೮) ಸಂಗ�ಹಃ  
ನಮ\ ಮನI«ನ ಶV8 Iೕ�ತ. ನಮ�ೆ ;ೇವಲ ಸತFವನು� _ಾತ� ಗ��ಸುವ ಶV8 ಇಲ7. ;ೆಲ²�\ 	ಾವY 
ಅಸತFವನು� ಸತFವ	ಾ�? ಗ��ಸು9ೆ8ೕ.ೆ. ಆದ(ೆ SಾವY�ೇ �ಷಯವನು� 2¤�ತ.ಾ?, ತದ±9ಾ8?, �ಪ%ೕತ 
 ಾನದ ಸ�ಶ��ಲ7�ೇ, ಯ×ಾಥ�.ಾ? ಗ��ಸಬಲ7 ಭಗವಂತ ಸಂಗ�ಹಃ. ನಮ�ೆ ಗ�ಹಣ ಶV8ಯನು� 
ದಯAಾZIದ, 	ಾವY �ಾ% º�ಾ4ಗ ;ೈ�`ದು ನಮ\ನು� �ೕಲ;ೆ<:8, ಆ:Ñಯ.ಾ? I±ೕಕ%I, ಅ ಾನವನು� 
9ೊಲ?I,  ಾನವನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಸಂಗ�ಹಃ. ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಎQಾ7  �ೕವರನು� ತನ� ಉದರದZ7 
ಸಂಗ��I, ಸೃ�K ;ಾಲದZ7 ಪYನಃ ಆSಾ �ೕವಗಳ ಕ_ಾ�ನುMಾರ.ಾ? ಮರುಸೃ�K _ಾಡುವ ಭಗವಂತ 
ಸಂಗ�ಹಃ. 
೧೫೯) ಸಗ�ಃ 
ಸಗ� ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ವನೂ� ಸೃ�K_ಾಡುವ ಶV8. ಸೃ�K ಎಂದ(ೆ ಸ±ರೂÒೕತ�:. ಆ;ಾಶದ ಸೃ�K ಎಂದ(ೆ ಏನೂ 
ಇಲ7ದ ಆ;ಾಶದZ7 ಎಲ7ವನೂ� ತುಂº *ೊಸ ರೂಪ ;ೊಡುವYದು. ;ಾಲದ ಸೃ�K ಎಂದ(ೆ- ;ಾಲ ಎನು�ವ 
ಅಖಂಡ.ಾದದ4ನು� ಸೂಯ� ಚಂದ�ರ ಸೃ�K ಮು°ೇನ ಅ	ೇಕ +ಾಗಗಳ	ಾ�? _ಾ`, *ೊಸ ರೂಪ ;ೊಡುವYದು. 
�ೕ�ೆ ಇ`ೕ �ಶ±ದ ಸೃ�Kಕತ� ಭಗವಂತ ಸಗ�ಃ  
೧೬೦) ಧೃ9ಾ9ಾ\ 
ಧೃ9ಾ9ಾ\ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ವನೂ� ಧ%Iದವನು ಎಂದಥ�. ಆತ ºಂಬ ರೂಪ	ಾ?, ಅ	ೇಕರೂzSಾ?, 
ನy\ಳ�ೇ ಇ�ಾ4	ೆ. ಈ �ೇಹದ ಪಂಚ;ೋಶಗಳZ7, ಪಂಚ  ಾ	ೇಂD�ಯಗಳZ7, ಪಂಚ ಕ�ೕ�ಂD�ಯಗಳZ7, 
ಪಂಚ ರೂಪ	ಾ? ಭಗವಂತ2�ಾ4	ೆ. 
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ಸಪ8 $ಾತುಗಳZ7 ಸಪ8ರೂಪ	ಾ?, ೩೬೦ ಅI¬ಗಳZ7, ೭೨,೦೦೦ 	ಾ`ಗಳZ7, ಅನಂತ ರೂಪ	ಾ? 
.ಾFzI�ಾ4	ೆ. ಪ�:�ಂದು _ಾನವ ಶ%ೕರದಲೂ7 ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ರೂಪವಡ?�ೆ. ಈ ;ಾರಣDಂದ ನಮ\ 
�ೇಹ.ೇ ಒಂದು �ೇ.ಾಲಯ. ಆದ4%ಂದ ಇಂತಹ �ೇ.ಾಲಯವನು� 
ದ��ೊ0ಸುವ ಆತ\ಹ9ೆF ಮ*ಾ Aಾಪ. 
ಜಗ:8ನ ಇತರ �ೕವ ಜಂತುಗಳZ7 ಭಗವಂತ2ದ4ರೂ ಕೂXಾ, ಪ[ಣ�9ೆ ಪXೆಯದ ಇತರ �ೕವಗ0?ಂತ 
ಮನುಷFನZ7 ಆತನ ಅ¨ವFಕ8 ಅ:*ೆಚು�. ಈ %ೕ: ನy\ಳ?ದು4 ಎQಾ7 �ೇವ9ೆಗಳನು� $ಾರ~ೆ _ಾ`, ಎQಾ7 
ಕXೆ ತುಂºರುವ ಆ ಭಗವಂತ ಧೃ9ಾ9ಾ\. 
೧೬೧) 2ಯಮಃ 
ಭಗವಂತನನು� :0ಯ�ೇ;ಾದ(ೆ 	ಾವY ನಮ\Z7 ಐದು 2ಯಮಗಳನು� ಅಳವ`I;ೊಳ��ೇಕು. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ: 
,ೌಚ, ತಪಃ, ತೃz8ಃ, Mಾ±$ಾFಯ ಮತು8 ಪYರುNಾಚ�ನ. 
೧),ೌಚ : ;ೊಳಕು ತುಂºದ �ೖ, ;ೊಳಕು ತುಂºದ ಮನI«�ೆ ಎಂದೂ ಭಗವಂತ �ೋಚ%ಸುವYDಲ7. ನಮ\ 
�ೇಹ-ಮನಸು«-ಮ	ೆ ಎಲ7ವ[ ಸ±ಚ¼.ಾ?ರ�ೇಕು. 	ಾವY ನಮ\ ತQೆ �ೕQೆ ಒಂದು ;ೊಡ 2ೕರು *ಾV;ೊಂXಾಗ 
ಮ`SಾಗುವYDಲ7 . ಭಗವಂತನ 	ೆನz�ೆ Òೕಷಕ.ಾದ ನXೆ "ಮ`". 2ಜ.ಾದ ಮ` ಎಂದ(ೆ ಏ	ೆಂದು ಈಗ 
	ೋXೋಣ.  
॥ಅಥಃ Aಾ�ತಃ ಸಂ$ಾF॥ ಅಪ�ತ�ಃ ಪ�9ೊ�ೕ.ಾ ಸ.ಾ�ವMಾ¬ಂ ಗ9ೋz.ಾ ।ಯಃ ಸ\(ೇ¾ ಪYಂಡ%ೕ;ಾ£ಂ ಸ 
�ಾ*ಾFಭFಂತರಃ ಶುBಃ ॥ 
ಅಂದ(ೆ 2ೕನು SಾವY�ೇ I¬:ಯZ7ರು, ;ೆಂ�ಾವ(ೆಯ ಅರ0ದ ಎಸ0ನಂ9ೆ, ನಸು�ೆಂAಾ?, z�ೕ:ಯ 
;ಾರುಣFದ ರಸಪ[ರವನು� ಹ%ಸು:8ರುವ, ಅರಳUಗH�ನ ಭಗವಂತನನು� 	ೆ	ೆI;ೋ. ಆತನ ರಸ$ಾ(ೆ 2ನ� 
�ೕQೆ ºೕಳU:8�ೆ ಎಂದು �ೕBಸು. ಆಗ 2ೕನು ಮ`Sಾಗು:8ೕಯ. ಈ I¬:ಯZ7 2ೕನು �ೖZ�ೆSಾಗಲು 
MಾಧF�ಲ7. 2ನ�ನು� ಮು¹Kದವರೂ ಕೂXಾ 22�ಂದ ಮ`Sಾಗು9ಾ8(ೆ. 2ೕನು ಧ%Iರುವ ಬಟೆKSಾಗZೕ, ಇತರ 
SಾವY�ೇ ವಸು8 2ನ�ನು� �ೖZ�ೆ _ಾಡQಾರದು. ಭಗವಂತನ Bಂತ	ೆ, ಭಗವಂತನ ಪ� ೆಯನು� 
�ಾಗೃತ�ೊ0ಸುವ ನXೆ@ೕ 'ಮ`'. ಭಗವಂತ2ಂದ ದೂರ ಸ%ಸುವ ಅ ಾನ.ೇ �ೖZ�ೆ. ಇತರರನು� 
�ೖ:�+ಾವDಂದ ;ಾಣುವYದು, ಸಕಲವ[ ಪರ_ಾತ\ನ ಸ±ರೂಪ.ೇ ಎಂದು +ಾ�ಸುವYದು ,ೌಚ. ಈ 
ಮನಃI¬:Wಂದ 2ಜ.ಾದ ಸುಖ �ೊ(ೆಯುವYದು.  
೨) ತಪಃ : ನಮ\ �ೇಹ ಮತು8 ಮನI«ನ ಖSಾZಗ0�ೆ ಒಳ�ಾಗ�ೆ, ನಮ\ ಇಷK;ೆ< ತಕ<ಂ9ೆ ನಮ\ �ೇಹ 
ಮನಸ«ನು� ಮHಸುವ V�@ ತಪಸು«. ಇವYಗಳ ಆಚರ~ೆWಂದ ಅಶುD§ 	ಾಶ.ಾ? ಅಂತಃಕರಣವY 
ಶುದ§.ಾಗುತ8�ೆ. 
೩) ತೃz8ಃ : ಇದ4ದರZ7 ತೃz8ಪಟುK, ಹ%ಯ ಚರಣದ ಅ%�2ಂದ ನಮ\ AಾZನ ಕಮ� 	ಾವY _ಾಡುವYದು. 
೪) Mಾ±$ಾFಯ: ಅಂದ(ೆ 2ರಂತರ ಅಧFಯನ. .ೈDಕಮಂತ�ಗಳ ಅ×ಾ�ನುಸಂ$ಾನDಂದ ID§ �ೊ(ೆಯುತ8�ೆ. 
ಮಂತ�ರಹಸF ಅ%ಯಲು ಸದುEರು�ನ ಆಶ�ಯ ಅವಶF. (Mಾ±$ಾFSಾDಷK�ೇವ9ಾ ಸಂಪ��ೕಗಃ). 
೫) ಪYರುNಾಚ�ನ: ಬದುVನ ಪ�:�ಂದು V�@ಯೂ ಭಗವಂತನ ಆ(ಾಧ	ೆ, ಹ%ಯ ಪ[�ೆ ಎನು�ವ ಎಚ�ರ, 
ಸಕಲV�SಾDಗಳ ಫಲವನು� ಅAೇ�ಸ�ೇ ಈಶ±ರನZ7 ಅಪ�~ೆ _ಾಡುವYದು ಪYರುNಾಚ�ನ  

;ಾಮ9ೋ;ಾಮ9ೋ.ಾz ಯತ<(ೋ� ಶು+ಾಶುಭಂ । 
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ತತ«ವ�ಂ ತ±W �ನFಸF ತ±ತ¿ಯುಕ8ಃ ಕ(ೋಮFಹಂ ॥ 
ಅಂದ(ೆ, ಆMೆWಂದQೋ ಆಥ.ಾ ಆMೆ ಇಲ7�ೆ�ೕ Sಾವ ಶು+ಾಶುಭ ಕಮ�ಗಳನು� _ಾಡು9ೆ8ೕ.ೆ�ೕ, 
ಅ.ೆಲ7ವನೂ� ಅವನZ7 ಅz�I, ಭಗವಂತ2�ಾ?@ೕ 	ಾನು ಎQಾ7 ಕಮ�ಗಳನೂ� _ಾಡು9ೆ8ೕ	ೆ ಎಂದು 
ಈಶ±ರನZ7 ;ಾ@ೕನ-.ಾ�ಾ-ಮನMಾ ಅಪ�~ೆ _ಾಡುವYದು.  
ಈ %ೕ: �ೕZನ ಐದು 2ಯಮಗ0ಂದ :0ಯಲ�ಡುವವನು, *ಾಗೂ ನಮ\ ಅ¨ವೃD§�ಾ? ಈ ಐದು 
2ಯಮಗಳನು� 2ಯ�Iದವನು 2ಯಮಃ.  
೧೬೨) ಯಮಃ  
ಯಮಃ ಎಂದ(ೆ ಯಮ	ೊಳ?ದು4 Aಾzಗ0�ೆ ¤�ೆ ;ೊಡುವವ, ಎಲ7ರನೂ� 2ಯಂ:�ಸುವವ ಎನು�ವYದು 
Mಾ_ಾನF ಅಥ�. ಯಮಃ ಅನು�ವYದ;ೆ< "ಯಮಗ0ಂದ .ೇದF	ಾದವನು" ಎನು�ವ �,ೇಷ ಅಥ���ೆ. ನಮ\ 
ಅ¨ವೃD§�ೊಸ<ರ, ಸ_ಾಜದ Mಾ±ಸ¬Å;ೊ<ೕಸ<ರ 	ಾವY ºಡ�ೇ;ಾದ ಐದು ದುಗು�ಣಗಳನು� ಯಮಗಳU 
ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ ೧) �ಂMೆ , ೨) ಸುಳU� *ೇಳUವYದು , ೩) ಕಳ�ತನ _ಾಡುವYದು , ೪) ಅನಗತF 
ಇ	ೊ�ಬ^ರ ಮುಂ�ೆ ;ೈ �ಾಚುವYದು ಮತು8 ೫) ಅ: ;ಾಮುಕ9ೆ. 
ಸ_ಾಜ�ೕ�Sಾ? 	ಾವY ಅನುಸ%ಸ�ೇ;ಾದ ಐದು 2ೕ: ಸಂ�9ೆಗ¢ೆಂದ(ೆ: ೧) ಅ�ಂMಾ, ೨) ಸತF, 
೩)ಅMೆ8ೕಯ, ೪) ಬ�ಹ\ಚಯ� ಮತು8 ೫) ಅಪ%ಗ�ಹ. 
೧) ಅ�ಂMಾ: ಇ	ೊ�ಬ^%�ೆ 	ೋವYಂಟು_ಾಡದಂ9ೆ ಬದುಕುವYದು. 
೨) ಸತF : Mಾ±ಥ�;ೊ<ೕಸ<ರ ಇ	ೊ�ಬ^ರZ7 ಸುಳU� *ೇಳ�ೇ, Aಾ�_ಾHಕ	ಾ? ಬದುಕುವYದು. ಇ	ೊ�ಬ^ರ ಮನ 
	ೋWಸುವ ಸತF *ೇಳ�ೇ ಇರುವYದು. 
೩) ಅMೆ8ೕಯ : ಕಳ�ತನ _ಾಡ�ೇ ಇರುವYದು ನಮ\ 2ೕ:Sಾ?ರ�ೇಕು. 
೪) ಬ�ಹ\ಚಯ�: ಅ: ;ಾಮುಕ	ಾಗ�ೇ ಬದುಕುವYದು. ಇZ7 ಬ�ಹ\ಚಯ� ಎಂದ(ೆ ಮದು.ೆSಾಗ�ೇ ಇರುವYದು 
ಎನು�ವ ಅಥ�ವಲ7. ಸಂMಾ%Sಾ?ದೂ4 ಕೂXಾ ಬ�ಹ\ಚಯ� AಾZಸಬಹುದು. ಎಂದೂ ಪರI³ೕ, ಪರಪYರುಷ 
ಸಂಗ ಬಯಸ�ೇ, ;ಾಮುಕ	ಾಗ�ೇ, ಭಗವಂತನ Bಂತ	ೆಯZ7 ಬದುಕುವYದು ಸಂMಾ%ಯ ಬ�ಹ\ಚಯ�.  
೫) ಅಪ%ಗ�ಹ : ಈ ಜಡ ಶ%ೕರ;ೆ< �ೇ;ಾದ +ೋಗವಸು8ಗಳನು� ಬಯಸDರುವYದು. ನಮ�ೆ �ೇ;ಾ?ರುವYದನು� 
ಇ	ೊ�ಬ^ರZ7 ಒ9ಾ8ಯಪ[ವ�ಕ.ಾ? ಬಯಸ�ೇ, ಇ	ೊ�ಬ^ರು ;ೊಟKದ4ರZ7 ತೃz8 ಪಡುವYದು. 
ಈ %ೕ: ಐದು ಯಮಗ¢ೆಂಬ 2ೕ: ಸಂ�9ೆಯನು� ಸೃ�KIದ ಭಗವಂತ ಯಮಃ  

.ೇ�ೊFೕ .ೈದFಃ ಸ�ಾ�ೕ?ೕ �ೕರ*ಾ _ಾಧ²ೕ ಮಧುಃ । 
ಅ:ೕಂD��ೕ ಮ*ಾ_ಾ�ೕ ಮ*ೋ9ಾ«*ೋ ಮ*ಾಬಲಃ  ॥೩೧॥ 

೧೬೩) .ೇದFಃ  
.ೇದFಃ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ರೂ :0ಯ�ೇ;ಾದವನು. ಜಗ:8ನZ7 ಪ�:�ಂದು ಶಬ4 ಭಗವಂತನನು� *ೇಳUತ8�ೆ. 
ಭಗವಂತನ *ೆಸ%ಲ7ದ 	ಾದ�ಲ7. 	ಾವY ಜಗತ8ನು� :0ಯ�ೇ;ಾದ(ೆ ಜಗ:8ನ ತಂ�ೆSಾದ ಆ ಭಗವಂತನನು� 
:0ಯ�ೇಕು. ಅ	ಾD ;ಾಲDಂದ ನಮ\ ತಂ�ೆSಾ? AಾZಸು:8ರುವವ ಆ ಭಗವಂತ. Sಾರನು� :0ದ(ೆ 
ಎಲ7ವ[ :0ಯುತ8�ೋ, ಅವ	ೇ ಎಲ7ದ%ಂದ .ೇದF	ಾದ ಭಗವಂತ. ಅವನ ಅ%�ಲ7ದ SಾವY�ೇ ಅ%ವY ಈ 
ಪ�ಪಂಚದZ7ಲ7. 
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೧೬೪) .ೈದFಃ 
ಎQಾ7 ��ೆFಗ0ಂದ ಪ�:Aಾದ	ಾದವನು .ೈದF. ಸಮಸ8 ��ೆFಗಳó ಅವ2�ೆ .ೇದF *ಾಗೂ ಸಮಸ8 ��ೆFಗ0ಂದ 
ಅವ	ೇ .ೇದF. ಸ�ಾ .ೇದ��ೆFಯ ಅ¨_ಾ2 �ೇ�Sಾದ ¤�ೕ ತತ±ದ �ೊ9ೆ?ರುವ ಲ�Ôೕಪ: ಭಗವಂತ 
.ೈದFಃ 
೧೬೫) ಸ�ಾ�ೕ?ೕ : 
ಭಗವಂತ ಸವ� �ೕಗDಂದ ಗಮF	ಾದವನು. ಆತ �ೕಗ Mಾಧ	ೆಯZ7 ಸ�ಾ �ೋಚ%ಸು9ಾ8	ೆ. 
�ೕಗಗಳZ7 ಅ	ೇಕ �ಧ. 
೧)  ಾನ�ೕಗ : ಭಗವಂತನನು�  ಾನ �ೕಗDಂದ :0ಯಬಹುದು, :0ದು ಪXೆಯಬಹುದು. 
೨) ಭV8�ೕಗ: ಭಗವಂತ ಸ�ಾ ಭV8�ೆ ಅªೕನ. ಭV8ಪ[ವ�ಕವಲ7ದ  ಾನ ಅಹಂ;ಾರ.ಾಗುತ8�ೆ. ಅನನF, 
2ರಂತರ ಭV8, Mಾಧಕನ ಅತFಂತ ,ೆ�ೕಷ3 ಗುಣ. 	ಾವY ಈ �ಂ�ೆ 	ೋ`ದ 2ಯಮ ಮತು8 ಯಮಗಳ �ೊ9ೆ�ೆ 
ಅ$ಾFತ\ ಭV8 ಇಲ7Dದ4(ೆ ಯಮವ[ ಕೂXಾ �ೆ±ೕಷ.ಾಗಬಹುದು; 2ಯಮ ಕೂXಾ Mಾ±ಥ�.ಾಗಬಹುದು!! 
Aಾ�_ಾHಕ9ೆ ಬರ�ೇ;ೆಂದ(ೆ Mಾ_ಾ�ಕ ;ಾಳ� (Horizontal line) �ೊ9ೆ�ೆ ಆ$ಾF:\ಕ ಭV8 (Vertical line) 
ಅ:ೕ ಮುಖF. ಈ ಅಡÂ(Horizontal) ಮತು8 ಲಂಬ(Vertical) �ೆ(ೆಗಳ(lines) ಸ_ಾಗಮದ B*ೆ�@ೕ ನಮ\Z7 
ಸ±I8Î (卐) *ಾಗೂ V�ಶ�Á ಜ	ಾಂಗದZ7 ;ಾ�� (†) ಆ? ಬಳ;ೆಯZ7�ೆ.  
೩) ಕಮ��ೕಗ : ಭಗವಂತನ 2ಯಮದಂ9ೆ, ಭಗವಂತ �ಚು�ವಂ9ೆ ನXೆಯುವYದು  ಾ2ಗಳ �ೊಡÂ 
*ೊ~ೆ�ಾ%;ೆ.  ಾ2ಗಳU ಇಟK *ೆ�ೆÖಯನು� ಎಲ7ರೂ �ಂ�ಾZಸು9ಾ8(ೆ. ಆದ4%ಂದ  ಾ2 _ಾಡುವ ಕಮ�ಗ¢ಾದ 
ವೃತ, 	ೇಮ, $ಾFನ, 2Nೆ3, ಉAಾಸ	ೆ, ಇ9ಾFDಗಳU 2ಯಮಬದ§.ಾ?ರ�ೇಕು. 
೪).ೈ(ಾಗF�ೕಗ ಮತು8 ಐಶ±ಯ��ೕಗ : ಈ ಎರಡು �ೕಗಗಳU ಒ¹K�ೇ ಇರುವYದು ಅ:ೕ �ರಳ. ;ೇವಲ 
ಭಗವಂತನZ7 *ಾಗೂ ಭಗವಂತನ Mಾ2ಧF�ರುವ �ೕ?ಗಳZ7 ಈ ಗುಣವನು� ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. 
ಈ %ೕ: ಸ�ಾ �ೕಗDಂದ :0ಯಲ�ಡುವ *ಾಗೂ ಸ�ಾ ��ೕಗ�ಲ7�ೆ ¤�ೕತತ±�ೊಂD?ರುವ ಭಗವಂತ 
ಸ�ಾ�ೕ?ೕ. 
೧೬೬) �ೕರ*ಾ 
ನಮ�ೆ Aೌರುಷ ;ೊಡುವವನು *ಾಗೂ 	ಾವY Aೌರುಷದ ಅಹಂ;ಾರ 9ೋ%I�ಾಗ ಅದನು� ಮು%ಯುವ 
ಭಗವಂತ, ಪ�:ೕ �ೕರರ ಒಳ�ೆ ಬಲ �ೇವ9ೆSಾ? 2ಂ:�ಾ4	ೆ. �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ '�ೕ' ಎಂದ(ೆ ಪ�, 'ಇರ' 
ಎಂದ(ೆ Aಾ�ಣ�ೇವರು. ಪ� .ಾಹನ	ಾ?, .ಾಯು �ೇವರZ7ದು4 �ಹ%ಸುವ ಸವ��ೕರ ಭಗವಂತ �ೕರ*ಾ. 
೧೬೭) _ಾಧವಃ 
ಈ 	ಾಮ �ಂ�ೊ�\ ಬಂD�ೆ. ಈ 	ಾಮ;ೆ< ಲ�Ôೕಪ:, ಮಧು ವಂಶದZ7 ಅವತ%Iದವ, ಸವ�ಶಬ4 .ಾಚF, 
ಸವ�.ೇದ .ಾಚF ಇ9ಾFD ಅಥ�ಗಳನು� 	ಾವY ಈ �ಂ�ೆ 	ೋ`�ೆ4ೕ.ೆ. ಮುಂ�ೆ ಈ 	ಾಮವನು� �,ೆ7ೕ�Iದ(ೆ- 
‘_ಾ’ ಎಂದ(ೆ  ಾನ. ಭಗವಂತ ಎQಾ7  ಾನಗಳ Mಾ±�. ಸಮಸ8 �ೇವ9ೆಗ0�ೆ ಆತ	ೇ Qೋಕ ಗುರು. ಅದ;ಾ<? 
	ಾವY "ಕೃಷ�ಂ ಒಂ�ೇ ಜಗದುEರುಂ" ಎನು�9ೆ8ೕ.ೆ. 	ಾವY SಾವY�ೇ ಗ�ಂಥ ಅಧFಯನ _ಾಡುವ yದಲು "ಸಹ 
	ಾವವತು । ಸಹ 	ೌ ಭುನಕು8 । " ಎನು�9ೆ8ೕ.ೆ. ಅಂದ(ೆ ಗುರು-¤ಷFರ ಒಳ�ೆ ಭಗವಂತ ಪ�.ೇ¤ಸZ ಎಂದಥ�. 
�ೕ�ೆ ಎQಾ7  ಾನಗಳ Mಾ±�, ಜಗದುEರು, ಭಗವಂತ _ಾಧವಃ . 
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೧೬೮) ಮಧುಃ  
ಮಧು ಎಂದ(ೆ ಆನಂದ. ಭಗವಂತ ಆನಂದದ ಕಡಲು. ಕಡZ�ಾದರೂ Iೕ� ಇ�ೆ, ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ ಅನಂತ 
ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ. 
೧೬೯) ಅ:ೕಂD�ಯಃ 
ಭಗವಂತ ಎQಾ7 ಕXೆ ಇದ4ರೂ, ಆತ ನಮ\ ಇಂD�ಯಗ0�ೆ �ೋಚ%ಸುವYDಲ7. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಆತನದು ನಮ\ 
_ಾತು-ಮನಗ0�ೆ 2ಲುಕದ ಸ±ರೂಪ. 	ಾವY ಸಮುದ�ದ �ೊ9ೆ?ದೂ4 ಸಮುದ�ವನು� ಗ��ಸQಾರದ ಮರ0ನ 
ಕಣದಂ9ೆ. Sಾ.ಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ �ೊ9ೆ?ದ4ರೂ ನಮ\ ಇಂD�ಯ ಆತನನು� ಗ��ಸಲು MಾಧF�ಲ7. ಇಂತಹ 
ಭಗವಂತ ಅ:ೕಂD�ಯಃ . 
೧೭೦) ಮ*ಾ_ಾಯಃ  
ಭಗವಂತ ಮ*ಾÁ yೕ`�ಾರ ! ಆತ Aಾzಗಳ ಎದು(ೇ 2ಂ:ದ4ರೂ, ಅವರು ಆತನನು� :0ಯQಾರರು. 
ಪ�ಕೃ:_ಾ9ೆ ಲ�Ô _ಾ@. ಭಗವಂತ ಮೂಲಪ�ಕೃ:ೕಶ±ರ. _ಾಯ ಎಂದ(ೆ ಮ��, ಇ�ೆ¼ ಎನು�ವ ಅಥ� 
ಕೂXಾ ಪ�ಚZತದZ7�ೆ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ� ಎಂದೂ ಹುISಾಗದು. ಜಗ:8ನ ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವ 
ಅಖಂಡ.ಾದ ಇ�ೆ¼ಯುಳ� ಭಗವಂತ ಮ*ಾ_ಾಯಃ. 
೧೭೧) ಮ*ೋ9ಾ«ಹಃ 
ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ಬತ8ದ ಉ9ಾ«ಹದ Bಲು�. ಆತನ ;ಾಯ�ತತ�ರ9ೆ ಅನಂತ.ಾದುದು. ಎಂತಹ �ಘ� 
ಬಂದರೂ ;ೈ ºಡದ ;ಾ�ೕ�9ಾ«ಹ ಆ  ಭಗವಂತನದು. Sಾವ ;ಾಯ� Sಾ.ಾಗ ಆಗ�ೇ;ೋ ಅದು 
ಭಗವಂತನ  ಸಂಕಲ�ದಂ9ೆ ಆಗುತ8�ೆ. ಚತುಮು�ಖ ಕೂXಾ ಒy\�\ 2ರು9ಾ«ಹ 9ೋ%ಸಬಹುದು, ಆದ(ೆ 
ಭಗವಂತ _ಾತ� ಎಂದೂ 2ರು9ಾ«� ಅಲ7. ಆದ4%ಂದ ಆತ ಮ*ೋ9ಾ«ಹಃ 
೧೭೨) ಮ*ಾಬಲಃ 
ಉ9ಾ«ಹ ಮತು8 ಬಲ ಒ¹K?ರುತ8�ೆ. ಭಗವಂತ ಅ�ತ ಬಲ,ಾZ . ಭಗವಂತನZ7 ಬಯIದ4ನು� _ಾಡುವ ಅAಾರ 
ಶV8W�ೆ. ಭಗವಂತನ ಬಯ;ೆ ಮತು8 V�@ �ೇ(ೆ �ೇ(ೆ ಅಲ7. ಅವನ ಬಯ;ೆ@ೕ ಅವನ V�@. 

ಮ*ಾಬುD§ಮ�*ಾ�ೕ�ೕ� ಮ*ಾಶV8ಮ�*ಾದುF:ಃ । 
ಅ2�ೇ�ಶFವಪYಃ ¤�ೕ_ಾನ�ೕSಾ9ಾ\ ಮ*ಾD�ಧೃÎ  ॥೩೨॥ 

೧೭೩) ಮ*ಾಬುD§ಃ 
ಬುD§ ಎಂದ(ೆ  ಾನ. ಒಂದು ವಸು8 2_ಾ�ಣ.ಾಗ�ೇ;ಾದ(ೆ ಇ�ಾ¼ಶV8,  ಾನಶV8 ಮತು8 V�SಾಶV8 �ೇಕು. ಈ 
ಅಪ[ವ�.ಾದ ಸೃ�Kಯನು� 2_ಾ�ಣ _ಾ`ದ ಸವ�¶	ಾದ  ಭಗವಂತ, ಬುD§ವಂತ%�ೆQಾ7 �%ಯ 
ಬುD§ವಂತ. ಇಂತಹ ಮ*ಾÁ ಬುD§,ಾZ ಭಗವಂತ ಮ*ಾಬುD§ಃ. 
೧೭೪) ಮ*ಾ�ೕಯ�ಃ  
ಮ*ಾ�ೕಯ� ಎಂದ(ೆ ಮ*ಾÁ ಪ(ಾಕ�ಮ,ಾZ. ಸೃ�K 2_ಾ�ಣ _ಾಡು.ಾಗ ಅ	ೇಕ ದುಷK ಶV8ಗಳó 
2_ಾ�ಣ.ಾಗುತ8.ೆ. ಇ`ೕ �ಶ± 2_ಾ�ಣ;ೆ< �ೇ;ಾದ MಾಮಥF�ವನು� ಪ[ಣ� ಪ�_ಾಣದZ7 ತುಂºರುವವ 
ಮ*ಾ�ೕಯ�ಃ  
೧೭೫) ಮ*ಾಶV8ಃ  
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ನಮ\Z7ರುವ �ೕಯ� (9ಾಕತು8) ಅ¨ವFಕ8.ಾಗುವYದನು� ,ೌಯ� ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಸೃ�K 2_ಾ�ಣ ;ಾಯ�ದZ7 ಅ`Â 
ಬಂದ ದುಷK ಶV8ಗಳನು� ಬಗುE ಬ`ದ ಭಗವಂತ ಮ*ಾಶV8ಃ (ವ(ಾಹ ಅವ9ಾರ ಇದ;ೊ<ಂದು 2ದಶ�ನ). 
೧೭೬) ಮ*ಾದುF:ಃ 
ಇ`ೕ ಜಗ:8ನ ಎQಾ7 �ೆಳUಕುಗಳ �ೆಳಕು ಭಗವಂತ. ಎQಾ7 �ೆಳಕುಗಳ �ಂ�ೆ �ೆಳ;ಾ? 2ಂತ, �ೊFೕ:ಮ�ಯ, 
ಪ�;ಾಶ ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ ಮ*ಾದುF:ಃ. ?ೕ9ೆಯZ7 ಕೃಷ� *ೇಳUವಂ9ೆ: 

ನ ತ� +ಾಸಯ9ೇ ಸೂ�ೕ� ನ ಶ,ಾಂ;ೋ ನ Aಾವಕಃ । 
ಯ� ಗ9ಾ± ನ 2ವತ�ಂ9ೇ ತ� $ಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ ॥೬॥ 

ಅಂದ(ೆ ಭಗವಂತನನು�  ಸೂಯ� �ೆಳ?ಸQಾರ; ಚಂದ� �ೆಳ?ಸQಾರ; �ೆಂV ಕೂXಾ. ಆತ �ೆಳಕುಗಳ 
�ೆಳಕು.  ಆತನನು� Mೇ%ದವರು ಮ9 8ೆ ಮರ0 ಸಂMಾರ MಾಗರದZ7 ºೕಳUವYDಲ7. 
೧೭೭) ಅ2�ೇ�ಶFವಪYಃ  
2�ೇ�ಶ ಎಂದ(ೆ "ಒಂದು ವಸು8 �ೕ?�ೆ ಎಂದು ಶಬ4ಗಳ ಮೂಲಕ *ೇಳಲು MಾಧF.ಾದ ಸ±ರೂಪ". ಆದ(ೆ 
ಭಗವಂತನನು� ಶಬ4ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪ[ಣ�.ಾ? ವH�ಸಲು ಅMಾಧF. ಭಗವಂತ2�ೆ 	ಾವY ಗ��ಸಬಹು�ಾದ 
ಆ;ಾರ�ಲ7. ಆದ(ೆ ಸವ�ಸಮಥ�	ಾದ ಭಗವಂತ 9ಾನು ಬಯIದ ರೂಪ $ಾರ~ೆ _ಾಡಬಲ7. ನಮ�ೆ 
ಆತ\Mಾ�ಾ9ಾ<ರ.ಾ�ಾಗ  ಾ	ಾನಂದಮಯ	ಾದ ಭಗವಂತನ ಆ;ಾರದ VಂB¾ ರೂಪವನು� 	ಾವ[ 
	ೋಡಲು MಾಧF. ಈ %ೕ: ನಮ\  ಾನದ �:Wಂ�ಾ�ೆ?ನ ಶ%ೕರವYಳ� ಭಗವಂತ ಅ2�ೇ�ಶFವಪYಃ 
೧೭೮) ¤�ೕ_ಾÁ 
ಭಗವಂತ ¤�ೕ_ಾÁ. ಇZ7 ¤�ೕ ಎನು�ವ ಪದ ಸಂಪತು8, �ೆಲುವY, Mೌಂದಯ� ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. 
ಭಗವಂತ ಚಲು�ನ ಮೂ:�. ಆತನ ಚಲು��ೆ ಕೃNಾ�ವ9ಾರ.ೇ Mಾ�. ಕೃಷ�ನ ಚಲು��ೆ ಆಕ��ತ(ಾಗದವ%ಲ7. 
+ಾಗವತದZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ: �ೋವYಗಳó ಕೂXಾ ಹುಲು7 �ೕಯುವYದನು� 2Z7I, ಸ8ಬ§.ಾ? ಆತನ	ೆ�ೕ 
	ೋಡು:8ದ4ವY. ಅಂತಹ ಚಲು�ನ ಮೂ:� ಆತ. ಇಂತಹ ಚಲುವ ಭಗವಂತ ¤�ೕ_ಾÁ. 
ಭಗವಂತ ನಮ\Z7ರುವ ಐದು ಮ*ಾÁ ಸಂಪ:8ನ ಒXೆಯ. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ ಕಣು�, V�, ಮೂಗು, ಮನಸು«, 
ಉIರು. ಈ ಐದು ಅಮೂಲF.ಾದ "¤�ೕ" ಗಳನು� ನಮ�ೆ ಕರುHIದ, ಲ�Ôೕಪ:Sಾದ, ಸವ� .ೇದ-��ೆFಗಳ 
Mಾ±�Sಾದ ಭಗವಂತ ¤�ೕ_ಾÁ. 
೧೭೯) ಅ�ೕSಾ9ಾ\ 
ಭಗವಂತ ನಮ\ ಅಳ9ೆ�ೆ ಎಟುಕುವವನಲ7. ಆತನನು� ಪ[ಣ�.ಾ? :0ದವರು Sಾರೂ ಇಲ7. He is Smaller 
than Smallest and Bigger than Biggest! ಪ�ಪಂಚ ಸೃ�K?ಂತ yದಲು, ಸಂ*ಾರದ ನಂತರ, ಎQಾ7 
;ಾಲದZ7ರುವ ಭಗವಂತ ಅ�ೕSಾ9ಾ\. 
೧೮೦) ಮ*ಾD�ಧೃÎ 
ಮ*ಾD�ಧೃÎ ಎಂದ(ೆ ಮ*ಾ ಪವ�ತವನು� *ೊತ8ವನು ಎಂದಥ�. ಭಗವಂತ �ೆಟKವನು� *ೊ:8ರುವ ಪ�ಸಂಗ 
ಆತನ ಕೂ_ಾ�ವ9ಾರದZ7 *ಾಗೂ ಕೃNಾ�ವ9ಾರದZ7 	ೋಡು9ೆ8ೕ.ೆ. ಸಮುದ�ಮಥನ ;ಾಲದZ7 ಮಂದರ 
ಪವ�ತವನು� ಕೂ_ಾ�ವ9ಾ%Sಾ? ಎ:8 �`ದ ಭಗವಂತ ಮ*ಾD�ಧೃÎ. ಅ�ೇ %ೕ:, �ೋವಧ�ನ 
?%ಯನು� ತನ� V%�ೆರಳZ7 ಎ:8, ಇಂದ�ನ ಅಹಂ;ಾರವನು� ಮು%ದು, �ೋಪ[�ೆ ಮತು8 ?%ಪ[�ೆಯನು� 
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ಆಚರ~ೆ�ೆ ತಂದ ಭಗವಂತ ಮ*ಾD�ಧೃÎ. ಸಮುದ� ಮಥನ ನಮ\ �ೕವನ;ೆ< ಸಂಬಂಧಪಟK ಕ×ೆ ಕೂXಾ *ೌದು. 
ಮನಸು« ಎಂಬ ಮಂದರ ಪವ�ತDಂದ, ,ಾಸ³.ೆಂಬ ಕಡಲನು� ಮಥನ _ಾಡು.ಾಗ, ನಮ\ ಮನಸು« 
ಪತನ.ಾಗದಂ9ೆ ಭಗವಂತ ಎ:8 �`ಯು9ಾ8	ೆ. ಈ %ೕ: ,ಾMಾ³$ಾFಯನದZ7 yದಲು *ೊರ ಬರುವ �ಷ 
‘ಸಂಶಯ ಅಥ.ಾ ಅಪನಂº;ೆ’; ನಂತರ ಬರುವ ;ಾಮ�ೇನು-ಕಲ�ವೃ£ ‘ಸಂಪತು8’. ಈ ಸಂಪ:8ನ Mೆ¢ೆತDಂದ 
ಆ�ೆ ಬಂದು, ,ಾಸ³ ಮಥನ ಮುಂದುವ%I�ಾಗ, ತತ± ಾನ.ೆಂಬ ಅಮೃತ �ೊ(ೆಯುತ8�ೆ. ಸಂಶಯ.ೆಂಬ 
�ಷDಂದ ನಮ\ನು� Aಾರು_ಾಡುವವನು ಮ	ೋ¨_ಾ2 ¤ವ. ನಮ\ ಮನಸ«ನು� 2ರಂತರ.ಾ? ಎ:8 �`ದು 
2Z7ಸುವ ಭಗವಂತ ಮ*ಾD�ಧೃÎ.  
ನಮ\Z7 �ೋ(.ೇದ- ಾನ) ವೃD§ (ವಧ�ನ) ಆ�ಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ\ನು� ಎ:8 �`ದು, ಅಹಂ;ಾರDಂದ ಮುV8 
ಕರುHಸು9ಾ8	ೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ �ೋವಧ�ನ ?%$ಾರ~ೆ ಕ×ೆಯ ಮೂಲ ಸಂ�ೇಶ. 

ಮ*ೇNಾ±Mೋ ಮ�ೕಭ9ಾ� ¤�ೕ2.ಾಸಃ ಸ9ಾಂ ಗ:ಃ । 
ಅ2ರುದ§ಃ ಸು(ಾನಂ�ೋ �ೋ�ಂ�ೋ �ೋ��ಾಂಪ:ಃ  ॥೩೩॥ 

೧೮೧) ಮ*ೇNಾ±ಸಃ 
ಮ*ೇNಾ±ಸ(ಮ*ಾ+ಇಷು+ಆಸ) ಅಂದ(ೆ ಮ*ಾÁ ºಲು7 *ೊತ8 ºQೊ7ೕಜ. ಭಗವಂತನ ಅವ9ಾರದZ7 ಈ 
	ಾಮ;ೆ< ಸಂಬಂಧಪಟK ;ೆಲವY 2ದಶ�ನಗಳನು� ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. Iೕ9ಾ ಸ±ಯಂವರದZ7 ¤�ೕ(ಾಮ ¤ವನ 
ಧನುಸ«ನು� ಮು%DರುವYದು, ºಲ7 ಹಬ^ದZ7 ¤�ೕಕೃಷ� ಕಂಸ ಪ[�ಸು:8ದ4 ¤ವಧನುಸ«ನು� ಮು%ದು ಕಂಸನ 
ಸಂ*ಾರ _ಾ`ರುವYದು, ¤�ೕ(ಾಮ ಪರಶು(ಾಮ2ಂದ ಪXೆದ .ೈಷ�ವ ಧನುಸ«ನು� ಧ%I (ಾವಣ-ಕುಂಭಕಣ�ರ 
ಸಂ*ಾರ _ಾ`ರುವYದು, ಇ9ಾFD. 
ಈ �ೕZನ ಸಂಧಭ�ಗಳZ7 Sಾರೂ ಎತ8ಲು ಆಗದ ¤ವ ಧನುಸ«ನು� ಹ% *ೇ�ೆ ಎ:8ದ ? ಆ ºಲು7 ಎಷುK 
�ೊಡÂDತು8 ? ಇ9ಾFD ಪ�,ೆ�ಗಳU ನಮ�ೆ ಬರುತ8�ೆ. ºಲು7 Mಾ_ಾನF.ಾ�ೇ ಇದ4ರೂ, ಅದರZ7 ¤ವಶV8 
ಸ2�$ಾನ�ದು4ದ%ಂದ Sಾ%ಂದಲೂ ಅದನು� ಎತ8ಲು MಾಧF.ಾಗು:8ರZಲ7. �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ¤ವಶV8-
�ಷು�ಶV8ಗಳU *ಾZನZ7ರುವ �ೆ~ೆ�ಯಂ9ೆ- ಎರಡು ಅ	ೊFೕನF ಶV8ಗಳU. ಧನು$ಾ�ರ~ೆ ಈ ಶV8ಗಳ ಸ_ಾಗಮದ 
ಸಂ;ೇತ. 
ಈ %ೕ: ಮ*ಾÁ ಧನುಸ«ನು� ಮು%ದವ, ಮ*ಾÁ ಧನುಸ«ನು� �`ದು ದುಷKಶV8ಗಳ ಸಂ*ಾರ _ಾ`ದವ, 
ಅಜು�ನನ ಒಳ�ೆ ನರ	ಾಮಕ	ಾ?ದು4 �ಾಂ�ೕವ ಧನುI«2ಂದ ಧಮ� ಸಂMಾ¬ಪ	ೆ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ 
ಮ*ೇNಾ±ಸಃ. 
೧೮೨) ಮ�ೕಭ9ಾ� 
ಇZ7 ಮ�ೕ ಎಂದ(ೆ ಭೂ�. ಭ9ಾ� ಎಂದ(ೆ ಧ%Iದವ ಅಥ.ಾ ಪ:. ಭಗವಂತನನು� ಭೂ_ಾ9ೆಯ ಪ: 
ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಈ ಭೂ�ಯನು� ಸಂಕಷ�ಣ ಶV8ಯ (Gravitational force) ಮೂಲಕ �`DಟುK, 2ರಂತರ 
ಸಲಹುವವನು ಮ�ೕಭ9ಾ�. 
೧೮೩) ¤�ೕ2.ಾಸಃ 
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'¤�ೕ' ಎಂದ(ೆ I%, ಸಂಪತು8, _ಾ9ೆ ಲ�Ô , .ೇದ ��ೆFಗಳU, ಇ9ಾFD. ಭಗವಂತ _ಾ9ೆ ¤�ೕಲ�Ôಯನು� 
2ರಂತರ ತನ� ಹೃದಯದZ7 ಧ%Iರು9ಾ8	ೆ. ಎQಾ7 ಸಂಪತು8ಗಳ, ಅಮೂಲF.ಾದ .ೇದ-��ೆFಗಳ 	ೆQೆSಾದ 
ಭಗವಂತ-¤�ೕ2.ಾಸಃ. 
೧೮೪) ಸ9ಾಂಗ:ಃ 
Mಾ:±ಕ%�ೆ, ಸಜÖನ%�ೆ ಸ�ಾ ಆಶ�ಯ�ಾತ	ಾದ ಭಗವಂತ ಸ9ಾಂಗ:ಃ. ಭಗವಂತ ಎಲ7%ಗೂ ಆಶ�ಯ�ಾತ, 
ಆದ(ೆ ಆಶ�ಯದ ಅ%ವY ಇರುವYದು ;ೇವಲ ಸಜÖನ%�ೆ _ಾತ�. ಅ%.ೇ ಇರವY. ಆಶ�ಯದ ಅ%�ಲ7Dದ4(ೆ 	ಾವY 
ಅಭದ�9ೆಯ ಭಯದZ7 ಬದುಕು9ೆ8ೕ.ೆ. ಆದ(ೆ  ಾ2ಗಳU ಭಗವಂತನ ಆಶ�ಯವನು� ಸ�ಾ ಅನುಭ�ಸು:8ರು9ಾ8(ೆ. 
ಏ	ೇ ಬಂದರೂ ಭಗವಂತ2�ಾ4	ೆ ಎನು�ವ ಅಚಲ �,ಾ±ಸದZ7 ಸಂ9ೋಷ.ಾ? ಬದುಕು9ಾ8(ೆ.  
೧೮೫) ಅ2ರುದ§ಃ 
ಈ �ಂ�ೆ 	ಾವY ಭಗವಂತನ ಚತುಮೂ�:� ರೂಪದ ಬ�ೆE �,ೆ7ೕ�I�ೆ4ೕ.ೆ. ಸೃ�Kಯ ಆರಂಭದZ7 ಭಗವಂತ 
	ಾಲು< V�@ಗಳನು� ಪ�:2ªಸುವ 	ಾಲು< ರೂಪದZ7 ವFಕ8.ಾಗು9ಾ8	ೆ. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ .ಾಸು�ೇವ, ಸಂಕಷ�ಣ, 
ಪ�ದುFಮ� *ಾಗೂ ಅ2ರುದ§. .ಾಸು�ೇವ-yೕ£ಪ�ದ.ಾದ ರೂಪ, ಸಂಕಷ�ಣ-ಸಂ*ಾರಪ�ದ.ಾದ ರೂಪ, 
ಪ�ದುFಮ�-ಸೃ�K;ಾರಣ ರೂಪ *ಾಗೂ ಅ2ರುದ§-I¬:;ಾರಣ ರೂಪ. 
ಜಗ:8ನ I¬: ಅಥ.ಾ ಸಂರ£~ೆ�ೆ ಭಗವಂತ 9ಾ0ದ ರೂಪ ಅ2ರುದ§ ರೂಪ. ಇದು �ಾಹF ಪ� ೆಯ ತXೆ ಇಲ7�ೆ, 
�ಾಹF ಪ� ೆಯನು� ಅನುಭ�ಸುವ ಭಗವಂತನ ರೂಪ. �ೕ�ೆ ನಮ\ �ೇಹದZ7ರುವ ಪಂಚAಾ�ಣಗಳ ಚಲ	ೆ�ೆ 
;ಾರಣ ಶV8Sಾದ ಭಗವಂತ ಅ2ರುದ§. 
೧೮೬) ಸು(ಾನಂದಃ  
ಸುರರು ಎಂದ(ೆ �ೇವ9ೆಗಳU. �ೇವ9ೆಗಳ ಒಳ?ದು4 ಅವ%�ೆ 2ರಂತರ ದುಃಖ ಸ�ಶ��ಲ7ದ ಆನಂದವನು� 
;ೊಡುವವನು; ಮುಕ8%�ೆ, ಮುV8 �ೕಗF(ಾದವ%�ೆ ಆನಂದವನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಸು(ಾನಂದಃ 
೧೮೭) �ೋ�ಂದಃ 
ಎಚ�ರ I¬:ಯZ7 ನಮ\ ಆ ಾ ಚಕ�ದZ7 ಮೂರ	ೇ ಕ~ಾ�? ಕು0ತವ �ೋ�ಂದಃ. ಒಳಗH�2ಂದ ನಮ�ೆ 
_ಾಗ�ದಶ�ನ _ಾಡುವ ಶV8. ಅದ;ಾ<? Aಾ�ತಃ;ಾಲದZ7 "ಉ:8NೊKೕ:ಷ3 �ೋ�ಂದ ಉ:8ಷ3 ಗರುಡಧ�ಜ" 
ಎಂದು Aಾ�ಥ�	ೆ _ಾಡು9ೆ8ೕ.ೆ. ಅಂದ(ೆ "ನಮ\ ಆ ಾ ಚಕ�ದZ7 ಕು0ತು ನಮ�ೆ _ಾಗ�ದಶ�ನ _ಾಡು" 
ಎಂದಥ�. ಊಟದ ಸಮಯದZ7 ನಮ\ ಅಂತಃಕರಣ �ಾಗೃ:�ಾ? ‘�ೋ�ಂದ’ ಸ\ರ~ೆ _ಾಡು9ೆ8ೕ.ೆ. ಇಂದ� 
�ೋವಧ�ನ ಪವ�ತವ	ೆ�:8ದ ಭಗವಂತನನು� �ೋ�ಂದ ಎಂದು ಸಂ�ೋªIದ. ಭೂ�ಯ �ೕQೆ ಅನಂತ 
ರೂಪದZ7 ಇ0ದು ಬಂದ ಭಗವಂತ �ೋ�ಂದಃ. 
೧೮೮) �ೋ��ಾಂಪ:ಃ 
.ೇದಗಳನು� :0ದವನು, .ೇದಗಳನು� ಸಲಹುವವನು, .ೇದಗಳನು� :0ದವರನು� ಸಲಹುವವನು, �ೇವ9ೆಗಳ 
ಅªಪ:Sಾದ ಭಗವಂತ �ೋ��ಾಂಪ:ಃ. 

ಮ%ೕBದ�ಮ	ೋ ಹಂಸಃ ಸುಪ~ೋ� ಭುಜ�ೋತ8ಮಃ । 
�ರಣF	ಾಭಃ ಸುತAಾಃ ಪದ\	ಾಭಃ ಪ��ಾಪ:ಃ   ॥೩೪॥ 

೧೮೯) ಮ%ೕBಃ  
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ಸೂಯ� VರಣಗಳZ7ದು4, Aಾ�ಣ ಶV8ಯನು� �ಶ±ದ �ೕವ �ಾತ;ೆ< ;ೊಡುವವ ಮ%ೕBಃ. 'ಮ%' ಎಂದ(ೆ 2ೕರು 
ತುಂºದ yೕಡ. yೕಡಗ0�ೆ ಚಲ	ೆಯನು� ;ೊಟುK ಮ¢  ೆಬ%ಸುವವ ಮ%ೕBಃ .  
?ೕ9ೆಯZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ:  

ಯ�ಾDತF ಗತಂ 9ೇ�ೋ ಜಗ� +ಾಸಯ9ೇऽ�ಲ{ । 
ಯಚ�ಂದ� ಮI ಯ�ಾ��ೌ� ತ¾ 9ೇ�ೋ �D4 _ಾಮಕ{ ॥ (ಅ-೧೫, ,ೆ67ೕ-೧೨) 

ಅಂದ(ೆ "ಸೂಯ�ನZ7ದು4 �ಶ±ವ	ೆ�Qಾ7 �ೆಳಗುವ �ೆಳಕು, ಚಂದ�ನZ7, �ೆಂVಯZ7 ಕೂXಾ, ಅದು ನನ��ೇ 
�ೆಳ;ೆಂದು :0". ಈ %ೕ: �ೕವರZ7 ತುಂºರುವ �ೆಳVನ ಕು`Sಾದ ಭಗವಂತ ಮ%ೕBಃ.  
೧೯೦) ದಮನಃ 
ಸೂಯ�VರಣದZ7 ಸ2��ತ	ಾದ *ಾಗೂ  yೕಡಗಳ ರೂಪದZ7 2ೕರನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ- ಪ�ಳಯ 
;ಾಲದZ7 ಅ�ೇ ಸೂಯ� Vರಣದ ಮೂಲಕ, 2ೕ%ನ ಮೂಲಕ (ಜಲಪ�ಳಯ) ಎಲ7ವನೂ� ದಮನ _ಾ` �ೕಗ 
2�ೆ�ಯನು� ಅನುಭ�ಸು9ಾ8	ೆ. 
ಸಜÖನ%�ೆ ಭಗವಂತ 'ದಮ'. ಅಂದ(ೆ ಇಂD�ಯ 2ಗ�ಹ ಶV8ಯನು� ಕರುHಸುವವ. ದುಜ�ನರ ದಮನ (	ಾಶ) 
_ಾಡುವ ಭಗವಂತ ದಮನಃ 
೧೯೧) ಹಂಸಃ 
�ೋಷ�ೕನ; Mಾರರೂಪ; ಸಂMಾರವನು� 	ಾಶ�ೊ0ಸುವವನು; ಎಲ7(ೊಳಗೂ ಅಂತSಾ��Sಾ?ರುವವನು; 
ಎQೆ7Xೆಯೂ ತುಂºರುವವನೂ ಆದ ಭಗವಂತ ಹಂಸಃ. 
೧೯೨) ಸುಪಣ�ಃ 
ಗರುಡನZ7 ಅಂತSಾ��Sಾ?ರುವವನು; ದುಃಖ�ರದ ಪ%ಪ[~ಾ�ನಂದ ಸ±ರೂಪನು; �ೕವ%�ೆ 
Mಾಧ	ೆWಂದ ಪ[ಣ�9ೆಯ2�ೕಯುವವನು; ಅವರವರ �ೕಗF9ೆ�ೆ ತಕ<ಂ9ೆ ಪ[~ಾ�ನಂದವ2�ೕಯುವವನು 
ಸುಪಣ�ಃ . 
೧೯೩) ಭುಜ�ೋತ8ಮಃ 
ಗರುಡನ *ೆಗQೇ% Mಾಗುವ �%ಯ ತತ±; *ಾವY (	ಾಗರ )ಗಳZ7 ಸ2��ತ	ಾದ ಪYರುNೋತ8ಮ ಭಗವಂತ 
ಭುಜ�ೋತ8ಮಃ.  
೧೯೪) �ರಣF	ಾಭಃ 
�ರಣF ಎಂದ(ೆ Bನ�. ಆದ4%ಂದ �ರಣF	ಾಭ ಎಂದ(ೆ Bನ�ದ yಟೆKಯಂ:ರುವ ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡವನು� ತನ� 
*ೊಕು<ಳZ7 *ೊತ8ವನು ಎಂದಥ�. ಬ�*ಾ\ಂಡದ ಇ	ೊ�ಂದು *ೆಸರು �(ಾಟ. ಅಂದ(ೆ ಥಳ-ಥಳ *ೊ¢ೆಯುವ 
Bನ�ದ yಟೆK. ಭೂ�Wಂದ ಅ:ದೂರದZ7 2ಂತು ಭೂ�ಯನು� 	ೋ`ದ(ೆ, ಭೂ� ಕೂXಾ ನ£ತ�ದಂ9ೆ 
*ೊ¢ೆಯುತ8�ೆ. ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಎಲ7ವನೂ� ತನ� ಉದರದZ7 ಧ%I, ಸೃ�K ;ಾಲದZ7 ತನ� 	ಾ¨Wಂದ Bನ�ದ 
yಟೆKಯಂತಹ ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡದ 2_ಾ�ಣ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ �ರಣF	ಾಭಃ 
ಇನು� �ರಣF ಎಂದ(ೆ �ತವ[, ರಮHೕಯವ[ ಎಂದಥ�. ಭಗವಂತ ಎಲ7%ಗೂ �ತವ[ ರಮHೕಯವ[ ಆ? 
ಎಲ7(ೊಳ�ೆ ºಂಬರೂಪ	ಾ?�ಾ4	ೆ. 
೧೯೫) ಸುತAಾಃ 
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ಸುತAಾಃ ಎಂದ(ೆ ಸ�ೕBೕನ.ಾದ ತಪಸು« _ಾಡುವವ. ಇZ7 ತಪಸು« ಎಂದ(ೆ ಒಂದು ಸಂಗ:ಯನು� ಆಳ.ಾ? 
Bಂ:I, ಅದರ ತಳಸ�¤� Bಂತನ _ಾಡುವYದು. ಎQಾ7 �ಷಯಗಳನು� ಗ��ಸುವ, ತಳಸ�¤�Sಾದ  ಾನವYಳ�ವ 
ಸುತAಾಃ. ಈ 	ಾಮವನು� ಒXೆದು 	ೋ`�ಾಗ ಸುತ+Aಾ; ಇZ7 ಸುತ ಎಂದ(ೆ ಮಕ<ಳU, Aಾ ಎಂದ(ೆ 
AಾZಸುವವನು. ಎಲ7ರೂ ಭಗವಂತನ ಮಕ<¢ೇ. ಅವ2�ೆ �ೕಲು VೕಳU ಎನು�ವ +ೇದ�ಲ7. ತ	ೆ�Qಾ7 ಮಕ<ಳನು� 
2ಷ�£Aಾತ.ಾ? ಅವರವರ ಪ[ವ� ಕಮ�ಕ<ನುMಾರ.ಾ? ಫಲ;ೊಟುK ಸಲಹುವವನು ಸುತAಾಃ 
ಇನು� ಸು+ತ+Aಾ-ಸುತAಾ. ಇZ7 ‘ಸು’ ಎಂದ(ೆ ಸ�ೕBೕನ.ಾದ ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ; ‘ತ’ ಎಂದ(ೆ ತ: ಎಂದ(ೆ 
ಹಬು^ವYದು( ಾನದ ಮೂಲಕ ಹಬು^ವYದು) , Aಾ ಎಂದ(ೆ ಸವ�Aಾಲಕ	ಾದ ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ. ಆದ4%ಂದ 
ಸುತAಾಃ ಎಂದ(ೆ ಸ¾-B¾-ಆನಂದ - ಸB��ಾನಂದರೂz ಭಗವಂತ.  
೧೯೬) ಪದ\	ಾಭಃ 
ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡವನು� 9ಾವ(ೆ�ೆ *ೋZಸQಾ?�ೆ. Sಾರ 	ಾ¨Wಂದ ಈ ಪ�ಾ\;ಾರ.ಾದ ಭುವನ 
ಸೃ�KSಾW9ೋ ಅವನು ಪದ\	ಾಭಃ.  
೧೯೭) ಪ��ಾಪ:ಃ  
ಪ��ಾಪ: ಎಂದ(ೆ ಸಮಸ8 �ೕವ�ಾತಗಳ ಪ: ಎನು�ವYದು ಒಂದು ಅಥ�. ಇZ7 'ಪ:' ಎಂದ(ೆ 'ರ£ಕ'. 
ಚತುಮು�ಖ ಬ�ಹ\ನನೂ� ಪ��ಾಪ: ಎನು�9ಾ8(ೆ. �ೕವಸ±ರೂಪದ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆSಾದ ಚತುಮು�ಖನನೂ� 
ಕೂXಾ  ಪ��ಾಪ: ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಆದ(ೆ ಚತುಮು�ಖನೂ ಕೂXಾ ಒಬ^ ಪ��ೆ. ಸಮಸ8 �ೕವ�ಾತಗ¢óೆಂD�ೆ 
ಚತುಮು�ಖನನೂ� ರ�ಸುವ ಭಗವಂತ ಪ��ಾಪ:ಃ. 
ಇನು� 'ಪ��ಾ' ಎಂದ(ೆ ' ಾನ’. ಭಗವಂತ  ಾನದ ರ£ಕ. ನಮ\Z7 "ಸಂ9ಾನ�ಲ7ದವ%�ೆ .ೇದ,ಾಸ³ 
*ೇಳ�ಾರದು" ಎನು�ವ ಅಪನಂº;ೆ ಇ�ೆ. ,ಾಸ³ದZ7 ಈ ಬ�ೆE ಉQೆ7ೕಖ ಇರುವYದು 2ಜ. ಆದ(ೆ ಅZ7 ಮಕ<ಳU 
ಎಂದ(ೆ ¤ಷF ವಗ�. Sಾರು 9ಾನು ಕZ:ದ4ನು� ಇ	ೊ�ಬ^%�ೆ *ೇಳQಾರ(ೋ ಅಂಥವ%ಂದ  ಾನದ ರ£~ೆ 
ಆಗದು. ಅವ%�ೆ .ೇದ ,ಾಸ³ Aಾಠ *ೇಳ�ಾರದು ಎನು�ವYದು ,ಾಸ³ದ ಮೂQಾಥ�.  ನಮ�ೆ ಸಂ9ಾನ��ಾ4£ಣ 
ಸದE: �ೊ(ೆಯುವYDಲ7. ಸದE: 	ಾವY _ಾಡುವ ಕಮ�ದ �ೕQೆ 2$ಾ�ರ.ಾಗುತ8�ೆ.  
ಪY(ಾಣದZ7 "ಅಪYತ�ಸF ಗ:	ಾ�I8" ಎಂD�ೆ. ಇದನು� "ಸಂ9ಾನ�ಲ7ದವ%�ೆ yೕ£�ಲ7" ಎಂದು ಅAಾಥ� 
_ಾಡು9ಾ8(ೆ. ಆದ(ೆ 2ಜ.ಾದ ಅಥ�:  “	ಾವY ಗ0Iದ  ಾನವನು� ಮುಂDನ zೕ0�ೆಯ ‘ಪ��ಾ’ ಅಥ.ಾ ‘ಪ� ೆ 
ಉಳ�ವ%�ೆ’ ;ೊಡ�ೇ ಸತ8(ೆ ಅಂತವ%�ೆ ಸದE: Iಗದು" ಎಂಬು�ಾ?�ೆ. ಭಗವಂತ ಪ��ಾ( ಾನ) ರ£ಕ, *ಾಗೂ 
 ಾನವನು� �ಾನ _ಾಡುವವರನು� ಆತ ಉ�ಾ§ರ _ಾಡು9ಾ8	ೆ.  ಾನ�ಾನ ಭಗವಂತನ  ಾನ ರ£~ೆಯ 
ಅ�+ಾಜF ಅಂಗ.  ಾನ ರ£~ೆ�ಾ? ¤�ೕಕೃಷ�  ಶರಶ@FಯZ7ದ4 ¨ೕNಾ\�ಾಯ�%ಂದ ಧಮ�(ಾಯ2�ೆ  ಾನದ 
ಉಪ�ೇಶ _ಾ`I,  ಾನದ ರ£~ೆ�ಂD�ೆ ¨ೕNಾ\�ಾಯ�ರ ಉ�ಾ§ರ _ಾ`ದ. ಈ %ೕ:  ಾನದ ಒXೆಯ 
*ಾಗೂ  ಾನದ ರ£ಕ	ಾದ ಭಗವಂತ ಪ��ಾಪ:ಃ. 

ಅಮೃತುFಃ ಸವ�ದೃÎ Iಂಹಃ ಸಂ$ಾ9ಾ ಸಂª_ಾÁ I¬ರಃ । 
ಅ�ೋ ದುಮ�ಷ�ಣಃ ,ಾMಾ8 �ಶು�9ಾ9ಾ\ ಸು(ಾ%*ಾ  ॥೩೫॥ 

೧೯೮) ಅಮೃತುFಃ 



ಸಹಸ�	ಾಮ 
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ಭಗವಂತ ಮೃತುF ಇಲ7ದವನು. ಮೃತುF��ೆ ಇ	ೊ�ಂದು *ೆಸರು 'ಅಪಸâ:'- ಎಂದ(ೆ 	ೆನಪನು� ಅ0ಸುವYದು. 
ಭಗವಂತ ಮೃತುFವನು� �ಾ¹ 2ಂತವ. ಇತರ �ೇ.ಾD �ೇವ9ೆಗ0ಗೂ ಕೂXಾ yೕ£;ೆ< yದಲು ಮೃತುF��ೆ. 
ನಮ�ೆ ಮೃತುF.ೇ yೕ£ದ _ಾಗ�. �ೕಗF(ಾದವ%�ೆ ಅ	ೇಕ ಮೃತುF�ನ ಬ0ಕ ಮೃತುF ರ�ತ ಭಗವಂತನ 
Mಾ2ಧF.ಾದ yೕ£ �ೊ(ೆಯುತ8�ೆ. 
೧೯೯) ಸವ�ದೃÎ 
Mಾ� ಮತು8 ಸವ�ದೃÎ ಸು_ಾ(ಾ? ಒಂ�ೇ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಸವ�ವನೂ� ;ಾಣಬಲ7 ಭಗವಂತ 
ಸವ�ದೃÎ. ಭಗವಂತ2�ೆ :0ಯQಾಗದು4 SಾವYದೂ ಇಲ7. ಅವನು ಎಲ7ವನೂ� ;ಾಣುವವನು. ಆತ ನಮ�ೆ ಈ 
ಪ�ಪಂಚವನು� 	ೋಡುವ ಶV8ಯನು� ಕರುHIದವನು.  

ಸಹಸ�	ಾಮ �ವರ~ೆ -೨೦೦ 

೨೦೦) Iಂಹಃ 
Iಂಹಃ ಎಂದ(ೆ ಸವ� ಸಂ*ಾರಕ! SಾವYದು ನಮ�ೆ �ೇಡ.ಾ?�ೆ�ೕ ಅದನು� ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವವನು 
Iಂಹಃ. ನಮ�ೆ ‘2ಜ.ಾ? ಏನು �ೇಕು’- ಎನು�ವ ಅ%ವY ಕೂXಾ ಇರುವYDಲ7. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತನZ7 ನಮ�ೆ ಏನು 
�ೇಕು- ಏನು �ೇಡ ಎನು�ವYದರ ಪ[ಣ� �ವರಗ0ರುತ8�ೆ. ಅದಕ<ನುಗುಣ.ಾ?@ೕ ಎಲ7ವ[ ನXೆಯುತ8�ೆ. 
ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ 	ಾವY ಅ	ೇಕ ;ಾWQೆWಂದ ಬಳಲು:8ದ4ರೂ ಕೂXಾ ನಮ�ೆ ಬದುಕ�ೇಕು ಎನು�ವ ಆMೆ 
ಇರಬಹುದು. ಆದ(ೆ ಈ I¬:ಯZ7 MಾವY 2ಜ.ಾದ ವರ. ಈ ಸೂ¬ಲ ಶ%ೕರದZ7ದು4 ಒ�ಾ4ಡು:8ರುವ �ೕವ ತನ� 
Mಾ±ತಂತ�Å;ಾ<? ;ಾದು ಕು0:ರುತ8�ೆ. ;ಾWQೆ ಮತು8 ಅಂಗ�ೕನ9ೆ ;ೇವಲ ಸೂ¬ಲ ಶ%ೕರ;ೆ< ಸಂಬಂಧಪ¹K�ೆ4ೕ 
*ೊರತು, ಸೂ£Ô ಶ%ೕರಕ<ಲ7. ಆದ4%ಂದ MಾವY �ೕವವನು� ಅದರ ಸಹಜ I¬:�ೆ ;ೊಂXೊಯುFವ ಸಹಜ V�@. 
Aಾಂಚ+ೌ:ಕ.ಾದ ಈ ಶ%ೕರದ ಸಂ*ಾರ.ಾಗ�ೇ ನಮ�ೆ ಮುV8Wಲ7. ಭಗವಂತ ನಮ\ ಪ[ವ� 
ಕಮ�ಕ<ನುಗುಣ.ಾ? ಮತು8 �ೕವಸ±+ಾವಕ<ನುಗುಣ.ಾ? ನಮ�ೆ �ೇಡ.ಾದುದ4ನು� ಸಂ*ಾರ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. 
	ೈಸ?�ಕ.ಾ? ಬರುವ MಾವY ,ೆ�ೕಷ3  *ೊರತು ಆತ\ಹ9ೆF ಅಲ7. ಆತ\ಹ9ೆF  ಮ*ಾAಾಪ. ಆದ(ೆ ;ೆಲವY 
ಮ*ಾತ\ Mಾಧುಗ0�ೆ �ೇಹ9ಾFಗ ಎನು�ವYದು :ೕ(ಾ ಸಹಜ ಮತು8 ಆನಂದದ V�@-ಅದು ಆತ\ಹ9ೆF ಅಲ7. 
ಅವ%�ೆ ತಮ\ Mಾ�ನ D	ಾಂಕ �ೊ:8ರುತ8�ೆ. [Mಾ±�(ಾ{ ಅವರು ಬ(ೆದ "Z�ಂ� �� �_ಾಲಯÁ 
_ಾಸK��" ಎನು�ವ ಪYಸ8ಕದZ7 ಈ ಬ�ೆE �ಾಖQೆಗ0.ೆ]. �ೕ�ೆ ಎQಾ7 �ೋಷಗಳ ಸಂ*ಾರಕ, �ೇಹದ ಸಂ*ಾರಕ 
ಮತು8 Aೌರುಷದ ಗHSಾದ ಸವ�,ೆ�ೕಷ3 ಭಗವಂತ Iಂಹಃ. ನಮ\Z7ರುವ �ೋಷದ 2.ಾರ~ೆ�ಾ? ನರIಂಹ 
ಸ±ರೂಪವನು� ಉAಾಸ	ೆ _ಾಡುವYದು ,ಾMೊ³ೕಕ8. 
೨೦೧) ಸಂ$ಾ9ಾ 
$ಾ9ಾ, �$ಾ9ಾ, ಸಂ$ಾತ ಇ9ಾFD 	ಾಮಗಳನು� .ೇದಗಳZ7 ;ಾಣಬಹುದು. ಇZ7 '$ಾ9ಾ' ಎಂದ(ೆ ನಮ\ನು� 
Òೕಷ~ೆ _ಾಡುವ ಶV8. ಸಂ$ಾತ ಎಂದ(ೆ ಸವ�ವನೂ� $ಾರ~ೆ _ಾ`, ಸವ�ರನೂ� Òೕಷ~ೆ _ಾಡುವ ಮ*ಾ 
ಕರು~ಾಮೂ:�. 
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ಇನು� ಸಂ$ಾ9ಾ ಎನು�ವYದು �ೋ`ಸುವYದು ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡದZ7 
�ೊFೕ:ವ�ಷ�Dಂದಲೂ ಅ¢ೆಯಲು MಾಧF.ಾಗದಷುK ದೂರದವ(ೆ�ೆ, ನಮ\ ಕH��ೆ ;ಾಣುವ, ;ಾಣDರುವ ಎQಾ7 
ಗ�ಹ-�ೋಲಗಳನು� 2(ಾಲಂಬ ಆ;ಾಶದZ7 2ಯ�ತ.ಾ? �ೋ`I �`D¹Kರುವ ಶV8 ಭಗವಂತ ಸಂ$ಾ9ಾ.  
೨೦೨) ಸಂª_ಾÁ 
ನಮ\ �ೇಹದZ7ರುವ ೩೬೦ ಮೂ¢ೆಗಳ ಅಪ[ವ� �ೋಡ~ೆ, ಅI8 ಸಂªಯZ7ನ ಚಲ	ೆ ಮತು8 2ವ�ಹ~ೆಯ 
ಅಪ[ವ� �	ಾFಸ;ಾರ ಭಗವಂತ ಸಂª_ಾÁ. ಅ	ೇಕ ವಣ�ಗಳ ಸಂªWಂದ ಶಬ4ಗಳ ರಚ	ೆ, ಶಬ4ಗಳ 
ಸಂªWಂದ .ಾಕFದ ರಚ	ೆ, .ಾಕFಗಳ ಸಂªWಂದ ಗ�ಂಥಗಳ ರಚ	ೆ, �ೕ�ೆ ಅ£ರಗಳ ಸ_ಾಗಮDಂದ *ೊಸ 
ಅಥ�ದ ಪದ *ಾಗೂ ಗ�ಂಥ ಸೃ�K_ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಸಂª_ಾÁ. ಇNೆKೕ ಅಲ7�ೆ ಗಂಡು *ೆಣು�ಗಳ 
ಸ_ಾಗಮದZ7 ಸ2��ತ	ಾ?ದು4, �ೕವದ ಸೃ�K�ೆ ;ಾರಣ	ಾದ ಭಗವಂತ ಸಂª_ಾÁ. 
೨೦೩) I¬ರಃ 
ಭಗವಂತ ಬದQಾಗದವನು, ಅವ2�ೆ �ಾಲF-Sೌವನ-ಮುDತನ.ೆನು�ವYDಲ7. ಅವನು ಅಚಲ. �ೕ�ೆ ಅಚಲ ಮತು8 
ಆನಂದಮಯ	ಾ? ಎQೆ7Xೆ ತುಂºರುವ ಭಗವಂತ I¬ರಃ. 
೨೦೪) ಅಜಃ 
ಅಜಃ ಎಂದ(ೆ ಎಂದೂ ಹುಟKದವನು. ಎಲ7ರೂ ಭಗವಂತನ ಮಕ<ಳU, ಆದ(ೆ ಆತ Sಾ%ಗೂ ಹು¹Kದವನಲ7. 
ಭಗವಂತನ ಹು¹Kನ ಬ�ೆE ಚ�ೆ� 'ºೕಜ yದQೋ ಮರ yದQೋ' ಎನು�ವ ಚ�ೆ�ಯಂ9ೆ. ಆತನ ತಂ�ೆ 
Sಾರೂ ಅಲ7. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಅವ2�ೆ ಹುಟುK-MಾವY ಎಂಬುDಲ7. ಇನು� ಅಜಃ ಎಂದ(ೆ ಎQಾ7 ಕXೆ .ಾFzIರುವವನು 
ಕೂXಾ *ೌದು. ಅ+ಜ-ಅಜಃ. ಇZ7 'ಅ' ಎಂದ(ೆ 'ಅಲ7' ಅಥ.ಾ ಇಲ7! ಅಂದ(ೆ ಅವನು 	ಾವY :0ದ Sಾವ ವಸು8ವ[ 
ಅಲ7, ಅವನZ7 Sಾವ �ೋಷವ[ ಇಲ7. 'ಜ' ಎಂದ(ೆ 'ಜನಕ'. ಭಗವಂತ ಎಲ7ರ ತಂ�ೆ. 
೨೦೫) ದುಮ�ಷ�ಣಃ 
'ಮಷ�ಣ' ಎಂದ(ೆ ಎಂಥಹ �(ೋಧವನೂ� ತXೆಯಬಲ7 ಶV8. ದುಮ�ಷ�ಣ ಎಂದ(ೆ Sಾರೂ ತXೆಯಲು 
ಅMಾಧF.ಾದ ಶV8. ಭಗವಂತನನು� ತXೆದು 2ಲು7ವ ಶV8 ಇ	ೊ�ಂDಲ7. ಸವ�¶	ಾದ ಆತನ ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ 
ಎQಾ7 ಕXೆ ತುಂº ತುಳUಕು:8ರುತ8�ೆ *ಾಗೂ ಅದನು� ತXೆಯಲು Sಾ%ಂದಲೂ MಾಧF�ಲ7. 
೨೦೬) ,ಾMಾ8 
,ಾMಾ8 ಎಂದ(ೆ ,ಾಸನ _ಾಡುವವನು, ಕಮ�;ೆ< ತಕ<ಂ9ೆ �ೕವರ 2ಯಮನ _ಾಡುವವವನು. ಭಗವಂತನ 
2ಯಮದZ7 ಸತF, ಅಸತF, �ಂMೆ, ಅ�ಂMೆ, ಧಮ�-ಅಧಮ�ಗ0�ೆ �¤ಷK.ಾದ �ವರ~ೆW�ೆ. ಇ	ೊ�ಬ^ರ 
�ೇಮ;ೊ<ೕಸ<ರ *ೇಳUವ ಸುಳU� ಸತF! ನಮ\ Mಾ±ಥ�;ೊ<ೕಸ<ರ ಇ	ೊ�ಬ^%�ೆ 9ೊಂದ(ೆSಾಗುವಂ9ೆ *ೇಳUವ 
ಸತF ಸುಳU�! ಸ�ಾ�ವ	ೆWಂದ _ಾ`ದ ;ಾಯ� ಧಮ�. ಸ±-ರ£~ೆ, �ೇಶ ರ£~ೆ ;ಾಯ�ದZ7 ನ�\ಂದ 
ನXೆಯುವ �ಂMೆ ಅ�ಂMೆ.  ಭಗವಂತನ ಈ �¤ಷK 2ಯಮಗಳ ಅ	ೇಕ ದೃNಾKಂತಗಳನು� ಮ*ಾ+ಾರತ ಅಥ.ಾ 
ಕೃNಾ�ವ9ಾರದZ7 ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. �ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ಕೃಷ� ಸುಳU� *ೇ0Iದ, yೕಸ _ಾ`Iದ ಎನು�ವಂ9ೆ ;ಾಣುವ 
ಅ	ೇಕ ಘಟ	ೆಗಳ �ಂ�ೆ ಭಗವಂತನ ;ಾರುಣFಪ[ಣ� ಉ�ೆ4ೕಶ ಅಡ?�ೆ. �ೕ�ೆ ,ಾಸನಗಳನು� �ೋಧ	ೆ 
_ಾಡುವ ಮತು8 	ೈಜ ಘಟ	ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನು�  ನಮ\ ಮುಂ�ೆ ಇ%I 9ೋ%ಸುವ ಭಗವಂತ ,ಾMಾ8. 
೨೦೭) �ಶು�9ಾ9ಾ\ 
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�ಶು�ತ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7%ಂದ ಶು�ತ	ಾದವನು. ಸವ� ,ಾಸ³ಗಳZ7 °ಾFತ	ಾದ,  ಾ2ಗ0�ೆ ಆ:Ñಯ	ಾದ 
ಭಗವಂತ �ಶು�9ಾ9ಾ\. 
೨೦೮) ಸು(ಾ%*ಾ 
ಸುರರು ಎಂದ(ೆ ಆನಂದದ ಅ%�ನZ7 ಅಥ.ಾ ಭಗವಂತನ ಅ%�ನZ7 ಬದುಕುವವರು. ಸುರ%�ೆ ಅ%ಗಳU 
ಸು(ಾ%ಗಳU. +ೋಗ +ಾಗFಗ0ಂದ ಆ�ೆ�ೆ ಏನೂ ಇಲ7 ಎಂದು :0ದು, 2ಜ.ಾದ ಆನಂದದ ಅ%�ಲ7�ೆ 
ಬದುಕುವವರು ಸು(ಾ%ಗಳU. ಇಂತಹ �ೇವ9ೆಗಳ ಹ�ೆಗಳನು� Mಾ�ನ ಕXೆ�ೆ ತಳU�ವ ಭಗವಂತ ಸು(ಾ%*ಾ. 

ಗುರುಗು�ರುತyೕ $ಾಮಃ ಸತFಃ ಸತFಪ(ಾಕ�ಮಃ । 
2�Nೋ2�ಷಃ ಸ�?±ೕ .ಾಚಸ�:ರು�ಾರªೕಃ   ॥೩೬॥ 

೨೦೯) ಗುರುಃ 
ಪ�:�ಬ^  ಾನ�ಾತನ ಒಳ�ೆ  ಾನ ಸ±ರೂಪ	ಾ?ದು4,  ಾನ ಅ¨ವFಕ8 _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಗುರು. ಎQಾ7 .ೇದ 
��ೆFಗಳನು� ಉಪ�ೇ¤Iರುವ ಭಗವಂತ ಗುರುಃ. 
೨೧೦) ಗುರುತಮಃ 
"ಕೃಷ�ಂ ವಂ�ೇ ಜಗದುEರುಂ". ಭಗವಂತ2?ಂತ �ೊಡÂ ಗುರು ಇ	ೊ�ಬ^2ಲ7. ಬ�*ಾ\D �ೇವ9ೆಗ0ಗೂ ಗುರು.ಾದ 
ಭಗವಂತ ಗುರುತಮಃ. 
೨೧೧) $ಾಮಃ 
$ಾಮ ಎನು�ವ ಪದ ಆಶ�ಯ, ಮ	ೆ *ಾಗೂ 9ೇಜಸು« ಎನು�ವ ಅಥ�ಗಳನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. 	ಾ.ೆಲ7ರೂ ;ೊ	ೆ�ೆ 
ಒಂದು Dನ Mೇರ�ೇ;ಾದ ಮ	ೆ ಭಗವಂತ. ಆತ ಎಲ7ರ ಆಶ�ಯ�ಾತ. ಅದ;ಾ<? �ಾಸವ(ೇಣFರು "ಅZ7�ೆ 
ನಮ\	ೆ ಇZ7ರುವYದು ಸುಮ\	ೆ" ಎಂD�ಾ4(ೆ. ಈ 	ಾಮವನು� ಒXೆದು 	ೋ`ದ(ೆ $ಾ+ಅಮ=$ಾಮ. ಇZ7 '$ಾ' 
ಎಂದ(ೆ $ಾರಕ, 'ಅಮ' ಎಂದ(ೆ ಅ�ತ ಅಥ.ಾ �: ಇಲ7ದ ಎಂದಥ�. $ಾರಕ.ಾದ ಅ	ೇಕ ಶV8ಗಳU ಈ 
ಪ�ಪಂಚದZ7.ೆ. �ೇವ9ೆಗ0�ೆ ಇಂದ� $ಾರಕ, ಇಂದ�2�ೆ ಗರುಡ-,ೇಷ-ರುದ�ರು $ಾರಕರು *ಾಗೂ ಅವ%�ೆ 
ಬ�ಹ\-.ಾಯು $ಾರಕ(ಾ?�ಾ4(ೆ. ಬ�ಹ\-.ಾಯುವನು� _ಾ9ೆ ಲ�Ô $ಾರ~ೆ _ಾ`�ಾ4¢ .ೆ ಈ ಎಲ7ರ ‘$ಾರಕಶV8’ 
�ತ.ಾದದು4. ಸ.ಾ�$ಾರಕ	ಾದ ಭಗವಂತ ಅ�ತ$ಾರಕ	ಾದ  ಾ	ಾನಂದ ಸ±ರೂಪ. 
೨೧೨) ಸತFಃ 
ಸತF 	ಾಮದ ಸೂ¬ಲ.ಾದ ಅಥ� "ಸದುEಣಗ0ಂದ ಪ%ಪ[ಣ�	ಾದವ". ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ ಸಂಪ[ಣ�. 
ಅದ;ಾ<? .ೇದದZ7 ಬರುವ ,ಾಂ: ಮಂತ�ಗಳZ7 �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4(ೆ: 

ಪ[ಣ�ಮದಃ ಪ[ಣ��ದಂ ಪ[~ಾ�¾ ಪ[ಣ�ಮುದಚF9ೇ । 
ಪ[ಣ�ಸF ಪ[ಣ�_ಾ�ಾಯ ಪ[ಣ��ೕ.ಾವ¤ಶF9ೇ ॥ 

ಓಂ ,ಾಂ:ಃ ,ಾಂ:ಃ ,ಾಂ:ಃ 
ಅಂದ(ೆ ಅದೂ ಪ[ಣ� *ಾಗೂ ಇದೂ ಪ[ಣ�. ಪ[ಣ�Dಂದ ಪ[ಣ�ಬರುತ8�ೆ, ಪ[ಣ�ದZ7 ಪ[ಣ� Mೇ% 
ಪ[ಣ�.ಾಗುತ8�ೆ. ಎQಾ7 ಸದುEಣಗ0ಂದ ಪ[ಣ�	ಾದ ಭಗವಂತ ಸತFಃ. +ಾಗವತ ಮಂಗQಾಚರ~ೆಯZ7 
*ೇಳUವಂ9ೆ: 

$ಾ_ಾ�Mೆ±ೕನ ಸ�ಾ 2ರಸ8-ಕುಹಕಂ ಸತFಂ ಪರಂ ªೕಮ�ೕ ॥  



ಸಹಸ�	ಾಮ 
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ಅಂದ(ೆ ಭಗವಂತ ಸ¾-B¾-ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ. ಅದ;ಾ<? ಭಗವಂತನನು� "ಸತFಂ  ಾನಂ ಅನಂತ{ ಬ�ಹ\" 
ಎಂD�ಾ4(ೆ. ಸೃ�K, I¬:, ಸಂ*ಾರ, 2Sಾಮನ,  ಾನ, ಅ ಾನ, ಬಂಧ ಮತು8 yೕ£ ಈ ಎಂಟು ಅMಾ$ಾರಣ 
V�@ಗಳUಳ� ಭಗವಂತ ಸತFಃ. 
೨೧೩) ಸತFಪ(ಾಕ�ಮಃ 
ಇZ7 'ಪರರು' ಎಂದ(ೆ ಶತು�ಗಳU ಅಥ.ಾ ದುಷKರು. ಪ(ಾಕ�ಮ ಎಂದ(ೆ ಶತು�ಗಳನು� ಬಗುEಬ`ಯುವ MಾಮಥF�. 
ಭಗವಂತನ ಪ(ಾಕ�ಮ ‘ಸಂಪ[ಣ�’ ಅಥ.ಾ ‘ಸತF’. ನy\ಳ?ರುವ ;ಾಮ-;ೊ�ೕಧ-ಮದ-ಮತ«ರ ಇ9ಾFD 
ಶತು�ಗಳನು� 2ಮೂ�ಲ _ಾಡ�ೇ;ಾದ(ೆ 	ಾವY ಭಗವಂತನZ7 ಶರ~ಾಗ�ೇಕು. ಕು(ಾÁ ನZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ 
"Drive them out from where You have been driven out." ಅಂದ(ೆ ಆತ\ದ Mಾಧ	ೆಯZ7 �ಾಧಕ.ಾ?ರುವ 
ಮ	ೋ�ೋಷಗಳನು� *ೊXೆ�ೋ`I ಅಂತರಂಗದ (ಾಜFದZ7 	ೆQೆ�ೊಳU� ಎಂದಥ�. ನy\ಳ?ರುವ ಈ 
ಶತು�ಗಳU ನಮ\ ಇಂD�ಯಗಳನು� ;ೆಟK ;ಾಯ�ದZ7 9ೊಡಗುವಂ9ೆ Aೆ�ೕ(ೇzಸುತ8.ೆ. ಇದ%ಂದ ಕಣು� ;ೆಟKದ4ನು� 
	ೋಡುತ8�ೆ, V� ;ೆಟKದ4ನು� ;ೇಳಲು ಹಂಬZಸುತ8�ೆ, �ಾW ;ೆಟK _ಾತನು� ಆಡುತ8�ೆ! �ೕ�ೆ ನಮ\ 
ವFV8ತKವನು� ಈ ಶತು�ಗಳU ನ�\ಂದ ದೂರ ತಳU�ತ8.ೆ. 	ಾವY ನy\ಳ?ರುವ ಈ ಶತು�ಗಳನು� �ೆಲ7�ೇ;ಾದ(ೆ 
ಸತFಪ(ಾಕ��Sಾದ ಭಗವಂತನZ7 ಶರ~ಾಗ�ೇಕು. "ನನ�ೆ ನ	ೊ�ಳ?ರುವ ಶತು�ಗಳನು� MೋZಸುವ ಶV8 
ಇಲ7, 2ೕ	ೇ ಸವ� �ಘ�ಗಳನು� 2.ಾ%I, ಈ ಶತು�ಗ0ಂದ ನನ�ನು� Aಾರು_ಾ`, ಸತFದ �ಾ%ಯZ7 
ಮು	ೆ�Xೆಸು" ಎಂದು ಭಗವಂತನZ7 Aಾ���ಸ�ೇಕು. "ಶು;ಾ7ಂ ಬರಧರಂ �ಷು�ಂ ಶ¤ವಣ�ಂ ಚತುಭು�ಜಂ 
ಪ�ಸನ�ವದನಂ $ಾF@ೕ¾ ಸವ��Íೂ�ೕಪ ,ಾಂತ@ೕ." ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ ಸವ� �ಘ�ಗಳ 	ಾಶಕ *ಾಗೂ 
ಸತFಪ(ಾಕ��. ಈ %ೕ: ನy\ಳ?ನ *ಾಗೂ *ೊರ?ನ ದುಷKರನು� ಬಗುE ಬ`ಯಲು 	ಾವY ಶರ~ಾಗ�ೇ;ಾದ 
ಭಗವಂತ ಸತFಪ(ಾಕ�ಮಃ  
೨೧೪) 2�ಷಃ 
2�ಷಃ ಎಂದ(ೆ ಕಣು\B� 2D�ಸುವವ. ಇZ7 ಭಗವಂತನ ಪ�ಳಯ;ಾಲದ �ೕಗ2�ೆ�ಯನು� 2�ಷಃ ಎಂD�ಾ4(ೆ. 
೨೧೫)ಅ2�ಷಃ 
�ೕZನ 2�ಷಃ ಎನು�ವ ಪದದ ತD±ರುದ4 	ಾಮ ಅ2�ಷಃ. ಅಂದ(ೆ ಭಗವಂತ ಎಂದೂ 2D�ಸುವYDಲ7! 
ಆತ2�ೆ 2�ೆ�@ೕ ಇಲ7. ಅಂದ(ೆ ಭಗವಂತ ನಮ\ಂ9ೆ 2D�ಸುವYDಲ7. ಆತನ 2�ೆ� ;ೇವಲ ಎಚ�ರದ �ೕಗ 2�ೆ�. 
೨೧೬)ಸ�?±ೕ 
ಸ�?±ೕ ಎಂದ(ೆ _ಾQೆ 9ೊಟKವನು ಎಂದಥ�. ಭಗವಂತನನು� ಪಂಕಜ-	ಾಭ, ಪಂಕಜ-	ೇತ�, ಪಂಕಜ-ಅಂ?� 
ಪಂಕಜ-_ಾZ ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡವನು� 	ಾ¨ಯZ7 ಧ%Iದವನು ಪಂಕಜ-	ಾಭ, ಈ ಜಗದ 	ೇ9ಾರ 
ಪಂಕಜ-	ೇತ�, ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡ ಭಗವಂತನ ;ಾZನ ಒಂದು ದೂ0ನ ಕಣ-ಅದ4%ಂದ ಆತ ಪಂಕಜ-ಅಂ?�. ಅನಂತ 
;ೋ¹ ಬ�*ಾ\ಂಡಗಳ ಸರ_ಾQೆಗಳ ಸೃNಾKರ ಭಗವಂತ ಪಂಕಜ-_ಾZ ಅಥ.ಾ ಸ�?±ೕ. 
ಸ�?±ೕ 	ಾಮದ ಇ	ೊ�ಂದು ಅಥ�-ತುಳIೕ _ಾQೆ 9ೊಟKವ. ಭಗವಂತ2�ೆ ಲ�Ôೕ Mಾ2ಧF�ರುವ 
ತುಳIೕ_ಾQೆ ಅತFಂತ z�ಯ. ಕೃNಾ�ವ9ಾರದZ7 ಸ�ಾ ವನ_ಾQೆಯನು� 9ೊಡು:8ದ4 ಭಗವಂತ2�ೆ ಭV8Wಂದ 
ಅz�ಸುವ ಎQಾ7 _ಾQೆಯೂ ಇಷK. 
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೨೧೭).ಾಚಸ�:ಃ 
.ಾ�ೆ4ೕವ9ೆಯ ಒXೆಯ ಅಥ.ಾ ಎQಾ7 .ಾÎ ಗ0�ೆ ಪ: ಭಗವಂತ .ಾಚಸ�:ಃ. ಅ	ೇಕ +ಾNೆಗಳನು� :0ದು 
_ಾತ	ಾಡುವವ .ಾಚಸ�:ಯಲ7. Aಾ�Hಗ0ಗೂ ಅವYಗಳ�ೆ4ೕ ಆದ +ಾNೆ ಇ�ೆ. ಆದ(ೆ ಅದು ನಮ�ೆ 
ಅಥ�.ಾಗುವYDಲ7. +ಾNೆ 	ಾಲು< ಮಜಲುಗ0ಂದ �ೆ¢ೆD�ೆ. ಪ(ಾಶರ, ಪಶFಂ:, ಮಧFಮ *ಾಗೂ .ೈಖ%. ಇZ7 
ಪ(ಾಶರ ಅತFಂತ ಸೂ£Ô.ಾದ +ಾNೆಯ I¬:. ಮನI«ನ �ೕಚ	ೆಗನುಗುಣ.ಾ? 	ಾ¨ಯZ7 ಉಂಟಾಗುವ 
ಕಂಪನ( Vibration)-'ಪ(ಾಶರ'. 'ಪಶFಂ:' ಎಂದ(ೆ 	ಾ¨Wಂದ *ೊರಟ ಸೂ£Ô +ಾNೆ ಹೃದಯದZ7 
ಅ¨ವFಕ8.ಾಗುವ I¬:. ಆ ನಂತರ ಕು:8�ೆ ಮೂಲಕ *ೊರ*ೊಮು\ವ +ಾNೆಯ I¬: 'ಮಧFಮ'. ;ೊ	ೆಯ�ಾ? 
�ಾWಯ ಮೂಲಕ *ೊರ*ೊಮು\ವ ಶಬ4 '.ೈಖ%'. �ೕ�ೆ Aಾ�H-ಪ�ಗ0ಂದ �`ದು, +ಾNೆಯ ��ಧ 
ಮಜಲನು� :0Dರುವ ಭಗವಂತ .ಾಚಸ�:ಃ. ಈ ;ಾರಣ;ಾ<? ಭಗವಂತನನು� 	ಾವY Sಾವ +ಾNೆಯZ7 ಕೂXಾ 
ಉAಾಸ	ೆ _ಾಡಬಹುದು. ಆತ ನಮ\ 	ಾ¨-ಹೃದಯ +ಾNೆಯನೂ� ಕೂXಾ :0ಯಬಲ7.  
೨೧೮)ಉ�ಾರªೕಃ 
ಉ�ಾರªೕಃ ಎಂದ(ೆ ಉತÏಷK.ಾದ ಅ%�ನ ಅQೆ ಅಥ.ಾ ಸ²ೕ�ತÏಷK.ಾದ  ಾನ. ಭಗವಂತ ಸವ�ವನೂ� 
ಬಲ7 ಸವ�¶.  

ಅಗ�Hೕ�ಾ��ಮHೕಃ ¤�ೕ_ಾÁ 	ಾF�ೕ 	ೇ9ಾ ಸ�ೕರಣಃ । 
ಸಹಸ�ಮೂ$ಾ� �,ಾ±9ಾ\ ಸಹMಾ�£ಃ ಸಹಸ�Aಾ¾   ॥೩೭॥ 

೨೧೯) ಅಗ�Hೕಃ 
ಅಗ� ಎಂದ(ೆ ಮುಂ�ಾಳU. ಅಗ�Hೕ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ರ ಮುಂ�ಾ¢ಾ? 2ಂತು, ಅಥ.ಾ ಮುಂ�ಾಳU�ನ ಒಳ�ೆ 
ಕು0ತು ದುಷK 2ಗ�ಹ _ಾಡುವವ ಎಂದಥ�. ಇದ;ೆ< ಉತ8ಮ ಉ�ಾಹರ~ೆ ಮ*ಾ+ಾರತ ಯುದ§. ಧಮ� 
ಸಂMಾ¬ಪ	ೆ�ಾ? Aಾಂಡವ Mೇ	ೆಯ Mಾರ�Sಾ?, ನರನ ಆ.ೇಷ�ರುವ ಅಜು�ನನZ7 �,ೇಷ %ೕ:ಯZ7 
ಆ�ಭೂ�ತ	ಾ?, ದುಷK ಸಂ*ಾರ _ಾ`, ಪ�ಪಂಚ;ೆ< ?ೕ9ೆಯ ಮೂಲಕ �,ೇಷ ಸಂ�ೇಶವನು� ಕರುHIದ 
ಭಗವಂತ ಅಗ�Hೕಃ. 
ಮ*ಾ+ಾರತ �ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ಒಂದು ಮ*ಾಯುದ§. ಆದ(ೆ ಈ ಯುದ§ಕೂ< ನಮ\ �ೕವನಕೂ< 	ೇರ ಸಂಬಂಧ��ೆ. 
�ೕವನ.ೇ ಒಂದು *ೋ(ಾಟ. ನಮ\ ಹೃದಯರಂಗ.ೇ ಕುರು�ೇತ�. ಅದ(ೊಳ�ೆ ನಮ\ನು� �ಾ%ತz�ಸುವ 
;ೌರವರೂ ಇ�ಾ4(ೆ, ಎಚ�%ಸುವ Aಾಂಡವರೂ ಇ�ಾ4(ೆ. ಕH�ಲ7ದ ಧೃತ(ಾಷÌ ಅಥ.ಾ ಕH�ದೂ4 ಕುರು`Sಾದ 
�ಾಂ$ಾ%ಯಂ9ೆ 	ಾವY ನಮ\ನು� �ಾ% ತz�ಸುವ ಶV8ಗಳ yೕಹAಾಶ;ೆ< ಬZSಾ?, ನಮ\Z7ರುವ ಅಮೂಲF 
ಸಂಪ9ಾ8ದ ಇಂD�ಯಗಳನು� ದುರುಪ�ೕಗ _ಾ`;ೊಂಡು �ಾ% ತz��ಾಗ, ನy\ಳ?ರುವ ºಂಬ ರೂz 
ಭಗವಂತ ಅಗ�HSಾ? 2ಂತು ದುಷKಶV8ಗಳ 2ಮೂ�ಲ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. ಭಗವಂತನZ7 ಶರ~ಾಗ: _ಾತ� 
ನಮ\ನು� ಉ�ಾ§ರ _ಾಡಬಲ7ದು ಎನು�ವYದು ಮ*ಾ+ಾರತದ ಮೂಲ ಸಂ�ೇಶ. 
೨೨೦) �ಾ�ಮHೕಃ 
�ಾ�ಮ ಎಂದ(ೆ ಸಮು�ಾಯ. �ಾ�ಮH ಎಂದ(ೆ ಸಮು�ಾಯದ ಒXೆಯ	ಾ?ದು4 ದುಷK 2ಗ�ಹ _ಾಡುವ 
ಭಗವಂತ. ಎQಾ7 �ೕವ ಸಮು�ಾಯ;ೆ<, �ೇವ9ೆಗಳ ಸಮು�ಾಯ;ೆ< ಆತ 2Sಾಮಕ. ಅ�ತ.ಾದ 
 ಾ	ಾನಂದಗ0ಂದ ತುಂºರುವ *ಾಗೂ ಪ�ಪಂಚದZ7 ಅ:ೕ *ೆಚು� ಸಂ°ೆFಯZ7ರುವ, ಆI8ಕ9ೆಯ Mೋ?ನZ7 
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ಬನ�ಂ�ೆ �ೋ�ಂ�ಾ�ಾಯ�ರ ಪ�ವಚನ ಆ#ಾ$ತ Page 81 

 

ಬದುಕುವ 9ಾಮಸರನು� 2ಗ��I, Mಾ:±ಕ9ೆಯ ರ£~ೆ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ �ಾ�ಮHೕಃ.    
೨೨೧) ¤�ೕ_ಾÁ 
ನಮ\Z7 ¤�ೕಮಂತರು ಎಂದ(ೆ ಅ:ೕ *ೆಚು� ಹಣವYಳ�ವರು ಎನು�ವYದು Mಾ_ಾನF ಜನರ ಅ¨Aಾ�ಯ. ಆದ(ೆ 
2ಜ.ಾದ ಸಂಪತು8 ಹಣವಲ7.  ಏ;ೆಂದ(ೆ ಹಣ "ಕರಗುವ ಸಂಪತು8". ಒ�\ ;ೋಟಾFªಪ:Sಾ?ದ4 ವFV8ಗಳU 
ಇಂದು ¨�ಾªಪ:Sಾ?ರುವ ಅ	ೇಕ ಘಟ	ೆಗಳನು� 	ಾವY ನಮ\ �ೈನಂDನ �ೕವನದZ7 	ೋಡು9ೆ8ೕ.ೆ. ಹಣ 
ಬರು.ಾಗ *ೇ�ೆ ಬರುತ8�ೆ ಎಂದು :0ಯುವYDಲ7, *ಾ�ೇ *ೋಗು.ಾಗ ಕೂXಾ *ೇ�ೆ *ೋಗುತ8�ೆ ಎಂದು 
ನಮ�ೆ :0ಯುವYDಲ7. 	ಾವY 2ಜ.ಾದ ¤�ೕಮಂತ(ಾಗ�ೇ;ಾದ(ೆ ‘ಎಂದೂ ಕರಗದ’ ಸಂಪತ8ನು� 
ನಮ\�ಾ?I;ೊಳ��ೇಕು. .ೇದ��ೆFಗಳU *ಾಗೂ ಅದ%ಂದ ಬರುವ  ಾನ ಎಂದೂ ಕರಗದ ಅಪ[ವ� ಸಂಪತು8.  
��ಾF�ೇವ9ೆSಾದ ಸರಸ±:-+ಾರ:ಯ%ಗೂ ಭಗವಂತ 2Sಾಮಕ. ಆದ4%ಂದ ಆತ ¤�ೕ_ಾÁ. 
ಈ �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಭಗವಂತ ನಮ�ೆ ಅತFಂತ ಅಮೂಲF.ಾದ ಐದು ¤�ೕಗಳನು� ಕರುHIದ ¤�ೕ_ಾÁ. 
ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ: ಚ£ು(ಕಣು�), ,ೆ6�ೕತ�(V�), ಮನಃ(ಮನಸು«), .ಾÎ(_ಾತು), Aಾ�ಣ(ಉIರು). ಇದV<ಂತ 
*ೆB�ನ ಸಂಪತು8 ಮನುಷF2�ೆ ಇ	ೊ�ಂDಲ7. ಈ ಸಂಪತ8ನು� 	ಾವY ಎಂದೂ ದುರುಪ�ೕಗ _ಾ`;ೊಳ��ಾರದು. 
ಅದ;ಾ<? ,ಾಂ: ಮಂತ�ದZ7:  ಒ¢ �ೆಯದನು� 	ೋXೋಣ; ಒ¢ �ೆಯದನು� _ಾXೋಣ; ಒ¢ �ೆಯದನು� ;ೇ¢óೇಣ 
*ಾಗೂ ಒ¢ �ೆಯದನು� �ೕBMೋಣ ಎಂದು *ೇ0�ೆ. 
ಓಂ ಭದ�ಂ ಕ~ೇ�¨ಃ ಶೃಣುSಾಮ �ೇ.ಾಃ । ಭದ�ಂ ಪ,ೆFೕ_ಾ£¨ಯ�ಜ9ಾ�ಃ । I¬(ೈರಂ�ೈಃ ಸು8ಷುK.ಾಂ 
ಸಸ8ನೂ¨ಃ ವF,ೇಮ �ೇವ�ತಂ ಯ�ಾಯುಃ ॥ ಸ±I8 ನ ಇಂ�ೊ�ೕ ವೃದ§ಶ�.ಾಃ ಸ±I8 ನಃ ಪ[Nಾ �ಶ±.ೇ�ಾಃ । 
ಸ±I8ನMಾ8�ೊFೕ� ಅ%ಷK	ೇ�ಃ ಸ±I8 	ೋ ಬೃಹಸ�:ದ�$ಾತು ॥ ಓಂ ,ಾಂ:ಃ ,ಾಂ:ಃ ,ಾಂ:ಃ 
Mಾ_ಾನF.ಾ? 	ಾವY �ೕವನ 2ವ�ಹ~ೆಯ *ಾಗೂ ನಮ\ ಮುಂDನ zೕ0�ೆಯ ಬ�ೆE �ೕBಸು9ಾ8, ಹಣದ 
�ಂ�ೆ ಓಡು9ಾ8 ಭಗವಂತನ ಅಭಯವನು� ಮ(ೆತು ಬದುಕು9ೆ8ೕ.ೆ. ?ೕ9ೆಯZ7 ಭಗವಂತ ನಮ�ೆ ರ£~ೆಯ 
ಅಭಯ�:8�ಾ4	ೆ. 

ಅನ	ಾF¤�ಂತಯಂ9ೋ _ಾಂ @ೕ ಜ	ಾಃ ಪಯ�Aಾಸ9ೇ । 
9ೇNಾಂ 29ಾF¨ಯು;ಾ8	ಾಂ �ೕಗ�ೇಮಂ ವ*ಾಮFಹ{ ॥ (ಅ-೯, ,ೆ67ೕ-೨೨) 

ಅಂದ(ೆ-“Bಂ9ೆಯನು� 9ೊ(ೆದು ಭV8Wಂದ ನನ�ನು� ಪ[�ಸುವ ಭಕ8ರ �ೕಗ-�ೇಮದ *ೊ~ೆ ನನ�ದು” ಎಂದು. 
ಆದ4%ಂದ ಅತFಂತ ¤�ೕಮಂತ	ಾದ ಭಗವಂತನ ಮುಂ�ೆ ಕ2ಷ3.ಾದ ಹಣದ ಅ¨ೕಷKವನು� ವFಕ8ಪ`ಸ�ೆ, 
ಅವನನು� ಸಂಪ[ಣ� ಭV8Wಂದ ನಂº ಬದುVದ(ೆ ನಮ\ ಸಕಲ ಅ¨ೕಷKವನೂ� ಆತ ಪ[(ೈI ರ�ಸು9ಾ8	ೆ.  
೨೨೨) 	ಾFಯಃ 
2+ಆಯ-	ಾFಯ. ಆಯ-ವFಯ ಅನು�ವ ಪದ ಎಲ7%ಗೂ :0ದ Mಾ_ಾನF ಪದ. ಇZ7 ಆಯ ಎಂದ(ೆ Qಾಭ. ಎQಾ7 
2ೕ:ಗಳ ಮೂಲ ಪ�ವತ�ಕ	ಾದ ಭಗವಂತ-ಭಕ8ರ �ೊಡÂ Qಾಭ. ಆದ4%ಂದ ಆತ 	ಾFಯಃ. 
೨೨೩) 	ೇ9ಾ 
	ೇ9ಾ ಎಂದ(ೆ 	ೇ9ಾರ ಅಥ.ಾ 	ಾಯಕ. ಸಮಸ8 ಚ(ಾಚ(ಾತ\ಕ ಪ�ಪಂಚದ, ಬ�*ಾ\D �ೇವ9ೆಗಳ, 
ಇಂD�ಯಗಳ, ಪಂಚಭೂತಗಳ ಮತು8 ಪಂಚಭೂ9ಾತ\ಕ ಪ�ಪಂಚದ 	ಾಯಕ	ಾದ ಭಗವಂತ 	ೇ9ಾ. ಅ	ೇಕ 
ಅವ9ಾರಗಳ ಮೂಲಕ 	ೇ9ಾರ	ಾ? ಭೂ�ಯನು� *ಾಗೂ ನಮ\ನು� ರ�Iದ ಭಗವಂತ 	ೇ9ಾ. 
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ಬನ�ಂ�ೆ �ೋ�ಂ�ಾ�ಾಯ�ರ ಪ�ವಚನ ಆ#ಾ$ತ Page 82 

 

೨೨೪) ಸ�ೕರಣಃ 
ಈರಣ ಎಂದ(ೆ Aೆ�ೕರ~ೆ_ಾಡುವವನು. ನy\ಳ�ೆ ಅ	ೇಕ ಅಸುರ ಶV8ಗಳU *ಾಗೂ �ೇವ9ಾ ಶV8ಗಳU Aೆ�ೕರ~ೆ 
_ಾಡು:8ರುತ8.ೆ. 	ಾವY ಈ ಶV8ಗಳ Aೆ�ೕರ~ೆ�ೊಳ�ಾಗು9ೆ8ೕ.ೆ. ಆದ(ೆ ಈ ಎQಾ7 ಶV8ಗಳನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಒಬ^ 
ಸ�ೕರಣ ನಮ\Z7�ಾ4	ೆ. "ª�ೕ �ೕನಃ ಪ��ೋದSಾ¾" ಅಂದ(ೆ Sಾವ ಭಗವಂತ ಮ	ೋತತ±ಗಳನು� 
Aೆ�ೕರ~ೆ _ಾಡು9ಾ8	ೋ ಅವನು ನಮ\ನು� ಒ¢ �ೆಯ �ಾ%ಯತ8 Aೆ�ೕ(ೇzಸZ ಎಂದಥ�. ಪYರುಷ-ಸೂಕ8ದZ7 
*ೇಳUವಂ9ೆ:  

ಓಂ ಸಹಸ�¤ೕNಾ� ಪYರುಷಃ ಸಹMಾ�£ಃ ಸಹಸ�Aಾ¾ । 
ಸ ಭೂ�ಂ �ಶ±9ೋ ವೃ9ಾ±sತF:ಷ3ದ4,ಾಂಗುಲಂ ॥ ಪYರುಷಸೂಕ8-೧॥ 

ಇZ7 'ಸಹಸ�' ಎಂದ(ೆ 'ಅನಂತ'. ಅ�ೇ %ೕ: ¤ೕNಾ�, ಅ£, Aಾ¾ ಪದಗಳU ಸವ�.ಾFz, ಸವ�ಸಮಥ� 
ಭಗವಂತನ '�ಶ±.ಾFಪಕ9ೆ' ಯ ಕಲ�	ೆ. ಭಗವDEೕ9ೆಯZ7 ಭಗವಂತನ �ಶ±ರೂಪ ವಣ�	ೆ �ೕ?�ೆ: 

ಸವ�ತಃ AಾHAಾದಂ ತ¾ ಸವ�9ೋऽ�¤(ೋಮುಖ{ । 
ಸವ�ತಃಶು�:ಮQೊ7ೕ;ೇ ಸವ�_ಾವೃತF :ಷ3: ॥ (ಅ-೧೩, ,ೆ67ೕ-೧೩) 

ಅಂದ(ೆ "ಎQೆ7Xೆಯೂ ;ೈ-;ಾಲುಗಳU; ಎQೆ7Xೆಯೂ ಕಣು�-ತQೆ-�ಾWಗಳU; ಎQೆ7Xೆಯೂ V�; 
Qೋಕ�ೊಳ�ೆಲ7ವನು� ಆವ%I 2ಂತ ಅನಂತ ರೂಪ". ಅಂದ(ೆ ಪರ_ಾತ\ ಬ�*ಾ\ಂಡದQೆ7ಲ7 
*ಾಸು*ೊ;ಾ<?�ಾ4	ೆ. ಬ�*ಾ\ಂಡದ ಪ�:�ಂದು ಅಣುಅಣು�ನಲೂ7 ಪರ_ಾತ\ನ ಅಂಶ��ೆ. 
ಪರ_ಾತ\2ಲ7ದ ಸ¬ಳ ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡದZ7 ಎಲೂ7 ಇಲ7.  
9ೈ:8%ೕಯ ಉಪ2ಷ:8ನZ7(೨-೧; ಬ�*ಾ\ನಂದವZ7 yದಲ	ೆಯ ಅನು.ಾಕ) *ೇಳUವಂ9ೆ:  ತMೆFೕದ�ೕವ 
¤ರಃ । ಅಯಂ ದ�ಣಃ ಪ£ಃ ಅಯಮುತ8ರಪ£ಃ । ಅಯ_ಾ9ಾ\ । ಇದಂ ಪYಚ¼ಂ ಪ�:Nಾ3 । 
ಅಂದ(ೆ ಸವ� �ೕವ ಜಂತು�ನZ7 ಅಂತSಾ��Sಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಇರದ ಸ¬ಳ�ಲ7, ;ಾಣದ ಸಂಗ:Wಲ7, 
ಅವನು *ೋಗದ �ಾಗ�ಲ7. ಎQಾ7 zಂXಾಂಡ�ೊಳಗೂ ಅವ	ೇ ತುಂºರುವYದ%ಂದ ಎQಾ7 Aಾ�Hಗಳ 
ತQೆ�ಳ�ೆ ಅವನ ತQೆ;  ;ಾQೊಳ�ೆ ;ಾಲು. ಆದ4%ಂದ ಅವ2�ೆ ಅನಂತ ತQೆಗಳU; ಅನಂತ ಕಣು�ಗಳU; ಅನಂತ 
;ಾಲುಗಳU. ಅವನ ಅನಂತ ಗುಣಗ¢ೇ ಅವನ ಅನಂತ ರೂಪಗಳU; ಅನಂತ ಅವಯವಗಳU. ಅವನು �ೇ(ೆ ಅಲ7 , 
ಅವನ ಅವಯವಗಳU �ೇ(ೆ ಅಲ7. ಅವನೂ  ಾ	ಾನಂದಮಯ; ಅವನ ಶ%ೕರವ[  ಾ	ಾನಂದಮಯ. ಕಣು�ಗಳU 
ಎQಾ7  ಾ	ೇಂD�ಯಗ0�ೆ ಉಪಲ£ಣ. ;ಾಲುಗಳU ಕ�ೕ�ಂD�ಯಗ0�ೆ. ಅವ2�ೆ ಅನಂತ  ಾ	ೇಂD�ಯಗಳU; 
ಅನಂತ ಕ�ೕ�ಂD�ಯಗಳU. �ೕ�ೆ ಸವ� �ೕವಗಳ ಅನ�ಮಯ;ೋಶ ಮತು8 Aಾ�ಣಮಯ;ೋಶದZ7 ತುಂºರುವ 
ಭಗವಂತ "ಸಹಸ�ಮೂ$ಾ� �,ಾ±9ಾ\ ಸಹMಾ�£ಃ ಸಹಸ�Aಾ¾”. ಈ �ೕZನ ಅಥ��ೊಂD�ೆ ಈ ,ೆ67ೕಕದZ7 
ಬಂDರುವ ಭಗವಂತನ 	ಾಲು< 	ಾಮಗಳನು� ಈ ;ೆಳ?ನಂ9ೆ ಸಂ�ಪ8.ಾ? :0ಯಬಹುದು. 
೨೨೫) ಸಹಸ�ಮೂ$ಾ� 
Mಾ�(ಾರು ತQೆಯವನು; ಅಂದ(ೆ ಸವ� �ೕವ-ಜಂತುಗಳZ7 ಅಂತSಾ��. 
೨೨೬) �,ಾ±9ಾ\ 
ಜಗದ ಅಂತSಾ��; ಎQೆ7Xೆ .ಾFzIರುವವನು; ಬ�*ಾ\D Aಾ�ಣ�ೇವ%ಗೂ ಅಂತSಾ��. 
೨೨೭) ಸಹMಾ�£ಃ 
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Mಾ�(ಾರು ಕಣು�ಗಳUಳ�ವನು; ಅಂದ(ೆ ಅವನು ;ಾಣದ ಸಂಗ:Wಲ7. 
೨೨೮) ಸಹಸ�Aಾ¾ 
Mಾ�(ಾರು ;ಾಲುಗಳUಳ�ವನು; ಅಂದ(ೆ ಅವನು *ೋಗದ �ಾಗ�ಲ7. 

ಆವತ�	ೋ 2ವೃ9ಾ89ಾ\ ಸಂವೃತಃ ಸಂಪ�ಮದ�ನಃ । 
ಅಹಃ ಸಂವತ�;ೋ ವ��ರ2Qೋ ಧರHೕಧರಃ   ॥೩೮॥ 

೨೨೯) ಆವತ�ನಃ 
ಆವತ�ನ ಎಂದ(ೆ ಸೃ�K ಚಕ�ವನು� 2ರಂತರ :ರು?ಸು:8ರುವವನು ಎಂದಥ�. ಈ �ಶ± ಎಂ�ೋ ಒ�\ 
ಸೃ�KSಾWತು, ಇನು� ಎNೊKೕ ;ೋ¹ ವಷ�ಗಳ ನಂತರ ಪ�ಳಯ.ಾ? 	ಾಶ.ಾಗುತ8�ೆ. SಾವYದ;ೆ< ಆD 
ಇ�ೆ�ೕ ಅದ;ೆ< ಅಂತF ಕೂXಾ ಇ�ೆ. ೩೧,೧೦೪ Mಾ�ರ ;ೋ¹ ವಷ�ಗ0�ೊ�\ ಮ*ಾಪ�ಳಯ.ಾಗುತ8�ೆ. 
ಆಗ ಈ ಕH��ೆ ;ಾಣುವ ಸೃ�K 	ಾಶ.ಾಗುತ8�ೆ. ಪYನಃ ೩೧,೧೦೪ Mಾ�ರ ;ೋ¹ ವಷ�ಗಳ ನಂತರ ಮರು 
ಸೃ�KSಾಗುತ8�ೆ. ಈ ಸೃ�K-ಪ�ಳಯ ಎನು�ವ V�@ 2ರಂತರ. ಈ ಮ*ಾಪ�ಳಯವಲ7�ೇ ೪೩೨ ;ೋ¹ 
ವಷ�;ೊ<�\ ಮಧFಮ ಪ�ಳಯ *ಾಗೂ ಸು_ಾರು ೩೧ ;ೋ¹ ವಷ�;ೊ<�\ Bಕ< ಪ�ಳಯ. ಈ %ೕ: ಸೃ�K-
ಪ�ಳಯಗಳU ಆವತ�ನ�ೊಳU�ತ8.ೆ. ಸೃ�K ಚಕ�ವನು� 2ರಂತರ :ರು?ಸುವ ಭಗವಂತ ಆವತ�ನಃ. ಈ 
;ಾರಣ;ಾ<? ಭಗವಂತನನು� “ಅನಂತ ;ೋ¹ ಬ�*ಾ\ಂಡ 	ಾಯಕ” ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಈ ಸೃ�Kಯ 2Sಾಮಕ 
ಶV8ಗಳU 2ವೃ:8Sಾದ �ೕQೆ 2ರಂತರ.ಾ? ಅ	ಾD ಅನಂತ;ಾಲದವ(ೆ�ೆ ಆವೃ:8Sಾಗು:8ರು9ಾ8(ೆ. 
ಪ�:�ಂದು ಶV8�ಳ�ೆ ಭಗವಂತ 2Sಾಮಕ	ಾ? ಆವತ�	ಾಗು:8ರು9ಾ8	ೆ. 
ಆವತ� ಎಂದ(ೆ "ಸು0" ಎನು�ವ ಇ	ೊ�ಂದು ಅಥ���ೆ. ಬದುVನZ7 ಆ�ಾಗ 	ಾವY ಆಪ:8ನ ಸು0�ೆ 
IV<*ಾV;ೊಂXಾಗ, ಮುಂ�ಾ¢ಾ? ನಮ\ನು� Aಾರು_ಾಡುವ ("ಆವತ�-ನಯ:") ಭಗವಂತ ಆವತ�ನಃ. 
ಪ�:�ಬ^%ಗೂ �ೕವನದZ7 ಸಮMೆFಯ ಸು0 ಇ�ೆ4ೕ ಇರುತ8�ೆ. �ೇ.ಾD �ೇವ9ೆಗ0ಗೂ ಇದು ತz�ದ4ಲ7. 
ಇದ;ೆ< ಉತ8ಮ ಉ�ಾಹರ~ೆ ಯುª�3ರ *ಾಗೂ �ೌ�ಪD. ಸ±ತಃ ಧಮ�(ಾಯನ ಅವ9ಾ%Sಾದ ಯುª�3ರ, 
‘+ಾರ:’ಯ ಅವ9ಾ%H �ೌ�ಪD ಪಟK ಕಷK ನಮ�ೆQಾ7 �ೊ9ೆ8ೕ ಇ�ೆ. ಭಗವಂತ ನಮ\ �ೕ�ತ ;ಾಲದZ7 ನಮ�ೆ 
;ೊಡುವ Aಾತ�ವನು� 	ಾವY ನಮ\ ಕತ�ವF.ೆಂದು 2+ಾWಸ�ೇಕು. �ೕವನದZ7 ಏನು ಬರುತ8�ೋ ಅದನು� 
ಆMಾ±Dಸ�ೇಕು. ಅದನು� *ೊಂDI;ೊಂಡು ನXೆಯುವY�ೇ �ೕವನ. ಆವತ�ನ	ಾದ ಭಗವಂತ ಸ�ಾ ನಮ\ 
ರ£~ೆ _ಾಡು:8ರು9ಾ8	ೆ ಎನು�ವ ನಂº;ೆ@ೕ ‘ಭಗವಂತನ ¤�ೕರ�ೆ’ 
೨೩೦) (ಅ)2ವೃ9ಾ89ಾ\ 
ಈ 	ಾಮವನು� 2ವೃ9ಾ89ಾ\ *ಾಗೂ ಅ2ವೃ9ಾ89ಾ\ ಎನು�ವ ಎರಡು ರೂಪದZ7 ;ಾಣಬಹುದು. Sಾವ ನಂಟೂ 
ಇಲ7�ೆ SಾವYದಕೂ< ಅಂ¹;ೊಳ�ದ 2ಷ�£Aಾ: ಭಗವಂತ 2ವೃ9ಾ89ಾ\.  Sಾ%ಂದ 	ಾವY 2ವೃ:8 ಕXೆ 
:ರುಗಬಹು�ೋ ಅವನು 2ವೃ9ಾ89ಾ\. 
ಇನು� ಅ2ವೃ9ಾ89ಾ\ ಅನು�ವ 	ಾಮದZ7 'ಅ2' ಎಂದ(ೆ '�ೕ�'. ಸವ� �ೕ�ಗಳZ7 ಅಂತSಾ��Sಾ? 
ಕು0:ರುವ ಭಗವಂತ ಅ2ವೃ9ಾ89ಾ\. Aಾ�ಣ�ೇವರನು� 'ಅ2' ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. Sಾ.ಾಗಲೂ 
Aಾ�ಣ�ೇವರನು� ತನ� ಅಂತರಂಗದ ಸBವ	ಾ?%I;ೊಂ`ರುವ ಭಗವಂತ ಅ2ವೃ9ಾ89ಾ\. 
೨೩೧) ಸಂವೃತಃ 
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ಹೃದಯಗು*ೆ�ಳ�ೆ ಅಡ? ಕು0ತವನು; ಸ�ೕBೕನ.ಾದ ಸದುEಣಗಳ Mಾಗರ	ಾದ ಭಗವಂತ ಸಂವೃತಃ. 
೨೩೨) ಸಂಪ�ಮದ�ನಃ 
ಸಂ+ಪ�+ಮದ�ನ-ಸಂಪ�ಮದ�ನ; ಏ;ಾ£ರ ;ೋಶದZ7 �ಷು�.ಾಚಕ ಹ	ೊ�ಂದು 	ಾಮಗ0.ೆ; ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ: 
ಅ,;ಾ, ಯ, ಪ�, �, ಸಂ, ಭೂ, _ಾ, ಸ, ಕ ಮತು8 ಹ. ಈ ಪ�:�ಂದು ಪದಕೂ< �¤ಷK.ಾದ ಅಥ���ೆ. 
Mಾ_ಾನF.ಾ? ಉಪಸಗ� $ಾತು�	ೊಂD�ೆ Mೇ%�ಾಗ $ಾತು�ನZ7 2ಗೂಢ.ಾ? ಅಡ?ರುವ ಅಥ� 
ವFಂಜನ.ಾಗುತ8�ೆ. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ "*ಾರ" ಇದ;ೆ< 'ಸಂ' Mೇ%ದ(ೆ ಸಂ*ಾರ, 'ಪ�' Mೇ%ದ(ೆ ಪ�*ಾರ, � 
Mೇ%ದ(ೆ �*ಾರ. �ೕ�ೆ ಇZ7 'ಸಂ' ಎಂದ(ೆ ಸಂಪ[ಣ�.ಾದ, ಸ_ಾನ.ಾದ ಎನು�ವ ಅ	ೇಕ ಅಥ�ವನು� 
;ೊಡುತ8�ೆ. 'ಪ�' ಎಂದ(ೆ ಪ�ಕೃಷK.ಾದ ಅ%ವY. ಆದ4%ಂದ ಸಂಪ�ಮದ�ನಃ ಎಂದ(ೆ ನಮ�ೆ SಾವY�ೇ 
9ಾರತಮF�ಲ7�ೆ, ಪ%ಪ[ಣ�.ಾದ ಅ%ವನು� ;ೊಟುK, ತರ�ೇ:�ೊ0I ;ೊ	ೆ�ೆ ಈ +ೌ:ಕ ಶ%ೕರವನು� 
"ಮದ�ನ" _ಾ` ಮುV8ಯನು� ಕರುHಸುವ ಭಗವಂತ.  
೨೩೩) ಅಹಃಸಂವತ�ಕಃ  
ಅಹಃ ಎನು�ವYದನು� 'ಅಹಹ' *ಾಗೂ ಅಹಂ ಎಂದು ಎರಡು ರೂಪದZ7 ಅ×ೈ�ಸಬಹುದು. �ೆಳಕು *ಾಗೂ �ೆಳV�ೆ 
;ಾರಣಕತ� ಸೂಯ� 'ಅಹಹ', *ಾಗೂ 	ಾವY SಾವYದನು� ºಟುK ಇರಲು ಅMಾಧF²ೕ ಅದು 'ಅಹಂ'. ?ೕ9ೆಯZ7 
*ೇಳUವಂ9ೆ: 

ನ ತದI8 �	ಾ ಯ¾ MಾFನ\Sಾ ಭೂತಂ ಚ(ಾಚರ{ (ಅ-೧೦, ,ೆ67ೕ-೩೯) 
ಅಂದ(ೆ "ನನ�ನು� *ೊರತುಪ`I ಈ ಚ(ಾಚರದZ7 SಾವYದೂ 9ಾ	ೇ-9ಾ	ಾ? ಇಲ7". �ೕ�ೆ zಂXಾಂಡ *ಾಗೂ 
ಬ�*ಾ\ಂಡದZ7ರುವ ಪ�ವತ�ಕ ಭಗವಂತ ಅಹಃಸಂವತ�ಕಃ.  
೨೩೪) ವ�� 
ವ�� ಎಂದ(ೆ .ಾಹನ ಅಥ.ಾ ;ೊಂXೊಯುFವವ. ನಮ\ Aಾಪ ಪYಣFಕ<ನುMಾರ.ಾ? 	ಾವY Sಾವ 
ಎತ8ರ;ೆ<ೕರ�ೇ;ೋ ಅZ7�ೆ ;ೊಂXೊಯುFವವ. yೕ£�ೕಗF �ೕವರನು� yೕ£;ೆ< ;ೊಂXೊಯುFವ *ಾಗೂ 
ಸಮಸ8 ಬ�*ಾ\D �ೇವ9ೆಗಳ 2Sಾಮಕ	ಾದ ಭಗವಂತ ವ��.  
೨೩೫) ಅ2ಲಃ  
ಅ2ಲ ಎಂದ(ೆ ಪಂಚಭೂತಗಳZ7 ಒಂ�ಾದ "�ಾ0" ಎನು�ವYದು ರೂ�ಾಥ�. ಆದ(ೆ ಇದರ ಶಬ42ಷ�:8 
(Etymological meaning) :ೕ(ಾ ¨ನ�.ಾದ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. "2ಲ" ಎಂದ(ೆ "2ಲಯನ". ಅಂದ(ೆ 	ೆQೆ 
ಅಥ.ಾ ಆಶ�ಯ. ಭಗವಂತ "ಅ-2ಲ", ಎಂದ(ೆ ಸವ�%ಗೂ 	ೆQೆSಾ? ;ಾAಾಡುವ ಭಗವಂತ ಸ±ಯಂ 
ಇ	ೊ�ಬ^ರ ಆಶ�ಯದZ7ರುವವನಲ7. ಆತ ಅ2ಲಃ.  
೨೩೬) ಧರHೕಧರಃ  
ಧರHೕಧರ ಎಂದ(ೆ ಭೂ�ಯನು� *ೊತ8ವನು. ಭಗವಂತ .ಾಮ	ಾವ9ಾರದZ7 ಕ�ೆ ತz�ದ4 ಭೂ�ಯನು� ಪYನಃ 
ಕ�ೆಯZ7ಟುK ರ�Iದ ಕರು~ಾಮW. ಸವ� ಗ�ಹ-�ೋಲವನು� 2D�ಷK.ಾ? �`DಟುK ನXೆಸುವ ಭಗವಂತ 
ಧರHೕಧರಃ. 

ಸುಪ�Mಾದಃ ಪ�ಸ	ಾ�9ಾ\ �ಶ±ಧೃ?±ಶ±ಭು?±ಭುಃ । 
ಸತ<9ಾ� ಸತÏತಃ Mಾಧುಜ�ಹು�	ಾ�(ಾಯ~ೋ ನರಃ  ॥೩೯॥ 
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೨೩೭) ಸುಪ�Mಾದಃ 
ಪ�Mಾದ ಎಂದ(ೆ ಒಳಮನI«ನ ಆನಂದ (Internal Bliss). ಪ[ಣ�ಪ�_ಾಣದ ಸ±ರೂAಾನಂದ	ಾದ ಭಗವಂತ 
ಸುಪ�Mಾದಃ. ಭಗವಂತ2�ೆ ದುಃಖದ ಸ�ಶ�.ೇ ಇಲ7. ಆತನನು� ಸ±ಚ¼ ಮನI«2ಂದ, ಫQಾAೇ�ೆ ಇಲ7�ೆ ಉAಾಸ	ೆ 
_ಾಡುವವ%�ೆ ಆತ ಸ�ಾ ಆನಂದವನು� ;ೊಡು9ಾ8	ೆ. 'ಸುಪ�' ಎಂದ(ೆ ಪ[ಣ�9ೆ ಪXೆದವರು ಅಥ.ಾ  ಾ2ಗಳU. 
ಇಂತಹ  ಾ2ಗಳನು� ಸಂMಾರಬಂಧನDಂದ Aಾರು _ಾಡುವವನು ಸುಪ�Mಾದಃ. ಸುಪ�+Mಾದಃ-ಅಂದ(ೆ 
ಆನಂದDಂದ ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವವನು! ಭಗವಂತ ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವYದು �ೇಸರDಂದ *ಾಗೂ �ೆ±ೕಷDಂದಲ7. 
ಸಂ*ಾರ ಆತನ ಕರು~ಾಮಯ ಕಮ� *ಾಗೂ ಆತ ಅದನು� Sಾ.ಾಗಲೂ ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ	ಾ? _ಾಡು9ಾ8	ೆ.  
೨೩೮) ಪ�ಸ	ಾ�9ಾ\ 
:0Sಾದ ಬ�ೆಯವನು *ಾಗೂ (ೋಷ ರ�ತನೂ ಆದ ಭಗವಂತ ಪ�ಸ	ಾ�9ಾ\ .[ಇಂ?7ೕ�ನ " Pleasant" 
ಎನು�ವ ಪದದ ಮೂಲ ಪದ Aಾ�ಯಃ ಸಂಸÏತದ 'ಪ�ಸನ�' ಎನು�ವ ಪದDಂದ ಬಂDರಬಹುದು]. ಭಗವಂತ ಭಕ8%�ೆ 
ಎಂದೂ (ೋಷBತ8ನಲ7. ಎಂ�ೆಂದೂ ಪ�ಸನ�9ೆಯ +ಾವDಂದ ಸ�ಾ ಭಕ8ರ ರ£~ೆ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ 
ಪ�ಸ	ಾ�9ಾ\. ಭಗವಂತನ ಪ�ಸನ�Bತ8 ರೂಪ;ೆ< ಆತನ ಕೃNಾ�ವ9ಾರ.ೇ Mಾ�. ಕೃNಾ�ವ9ಾರದZ7 ಭಗವಂತ 
Sಾ.ಾಗಲೂ ನಗುನಗು9ಾ8 ತನ� ಪ�ಸನ�9ೆಯ ಸ±ರೂಪವನು� ತನ� ಭಕ8;ೋ¹�ೆ 9ೋ%I;ೊ¹K�ಾ4	ೆ. 
೨೩೯) �ಶ±ಧೃÎ 
ಈ �ಂ�ೆ �,ೆ7ೕ¤Iದಂ9ೆ ಬ�*ಾ\ಂಡದ ಸೃ�Kಕತ�	ಾದ ಬ�ಹ\ನನೂ� '�ಶ±' ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡ.ೆಂಬ 
ಕಮಲವನು� ತನ� 	ಾ¨ಯZ7 ಧ%Iರುವ ಸವ�$ಾರಕ ಭಗವಂತ �ಶ±ಧೃÎ.  
೨೪೦) �ಶ±ಭುÎ 
ಪ�ಳಯ;ಾಲದZ7 ಈ �ಶ±ವನು� ಸಂಪ[ಣ�.ಾ? ಸಂ*ಾರ_ಾ` (+ೋ;ಾ8) ತನ� ಉದರದZ7 ಸಲಹುವವನು. 
�ಶ±ವನು� AಾZI ನಂತರ ಕಬ0ಸುವ ಭಗವಂತ �ಶ±ಭುÎ. 
೨೪೧) �ಭುಃ  
��ಧ+ಭವ:- �ಭುಃ. ಅಂದ(ೆ ��ಧರೂz ಅಥ.ಾ ಅನಂತರೂz. ಸವ�ಸಮಥ�	ಾ? ಪ�ಪಂಚದQೆ7Qಾ7 
ತುಂºರುವ ಭಗವಂತ �ಭುಃ. 
೨೪೨) ಸತ<9ಾ� 
ಗುಣದZ7,  ಾನದZ7 �%ಯ(ಾದವರನು�, �ೕಲು-VೕಳU ಎನು�ವ +ೇದ�ಲ7�ೆ �ೌರ�ಸುವYದನು� ಸ9ಾ<ರ 
ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಭಗವಂತನ ಪ[�ೆ ಸಹ ಸ9ಾ<ರ. �ೕವನದZ7 ಸ9ಾ<ರ *ೇ?ರ�ೇಕು ಎನು�ವYದನು� ಭಗವಂತ ತನ� 
ಅವ9ಾರ ರೂಪದZ7 ನಮ�ೆ 9ೋ%I;ೊ¹K�ಾ4	ೆ. 2ಜ.ಾ? �%ಯ ವFV8ಗಳU ಅಹಂ;ಾರ ರ�ತ(ಾ?ರು9ಾ8(ೆ. 
9ಾನು �ೊಡÂವ ಎನು�ವ ಅಹಂ;ಾರ ಅವರZ7ರುವYDಲ7. (ಾಜಸೂಯ ಯ¶ದZ7 Sಾ%�ೆ yದಲು Aಾದಪ[�ೆ 
_ಾಡ�ೇಕು ಎಂದು ಚ�ೆ�Sಾ�ಾಗ, ¨ೕNಾ\�ಾಯ�ರು ¤�ೕಕೃಷ�	ೊಬ^	ೇ ಅಗ�ಪ[�ೆ�ೆ ಅಹ� ಎನು�ವ 
ಸಲ*ೆಯನು� ಮುಂDಡು9ಾ8(ೆ. ಆ ಸಮಯದZ7 ಕೃಷ�ನನು� ಹುಡು;ಾ`ದ(ೆ ಆತ ಬಂದ ಅ:�ಗಳ ;ಾಲು 
9ೊ¢ೆಯಲು 2ೕರು ;ೊಡು:8ದ4ನಂ9ೆ! 2ಜ.ಾದ  ಾ2ಗಳU ಎಂದೂ ಅಹಂ;ಾ%ಗ¢ಾ?ರುವYDಲ7. ಇ	ೊ�ಬ^ರನು� 
ಸ9ಾ<ರ _ಾಡುವYದನು� ಭಗವಂತ ತನ� (ಾ_ಾವ9ಾರದZ7 9ೋ%I ;ೊ¹K�ಾ4	ೆ. �ೕಲು-VೕಳU ಬಡವ-ಬZ7ದ 
ಎನು�ವ +ೇದ�ಲ7�ೆ Mೆ�ೕ�ತ ಸು$ಾಮನನು� ಭಗವಂತ ಸತ<%Iದ ಬ�ೆ ಎಲ7%ಗೂ :0D�ೆ. ದು.ಾ�ಸಮು2 
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�ಾ±ರ;ೆ 	ೋಡಲು ಬಂ�ಾಗ ಸ±ತಃ ¤�ೕಕೃಷ� ಅವರನು� �ಾ`ಯZ7 ಕು0�%I 9ಾ	ೇ ಎ¢ೆದು;ೊಂಡು *ೋ? ಇ`ೕ 
�ಾ±ರ;ೆಯನು� ದು.ಾ�ಸ%�ೆ 9ೋ%I ಕಳU�I;ೊಡು9ಾ8	ೆ. ತನ� ಪ[�ೆಯನು� ನy\ಳ?ದು4 9ಾ	ೇ 
_ಾ`;ೊಳU�ವವ, ಪ[�ಾ ಫಲವನು� ಭಕ8;ೋ¹�ೆ ಕರುHಸುವವ, ಸ9ಾ<ರ _ಾಡುವYದು *ೇ�ೆ ಎನು�ವYದನು� 
ಅವ9ಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ�ೆ 9ೋ%I;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಸತ<9ಾ�. 
೨೪೩) ಸತÏತಃ 
ಈ ಜಗ:8ನZ7 ಇರುವ ಸವ� ವಸು8ಗಳ ಕತ�	ಾದ ಭಗವಂತ ಸತÏತಃ.  ಾನ, ದುಃಖ, ಅ ಾನ, ಸಂ*ಾರ, 
yೕ£ದ 'ಕತ�' ಭಗವಂತ ಸತÏತಃ. 'ಸ¾' ಎಂದ(ೆ ಕH��ೆ ;ಾಣುವ ವಸು8. ಸೃ�Kಯ ಆDಯZ7 ಭಗವಂತ 
Aಾ�ಣತತ±ವನು� ಸೃ�K _ಾ`ದ. ಭಗವಂತ ಸೃ�K _ಾ`ರುವ 'ಮಣು�, 2ೕರು, ಮತು8 �ೆಂV 'ಸ¾'. ಈ ಜಗ:8ನZ7 
ಕH��ೆ ;ಾಣುವ ಸವ� ವಸು8ಗಳU ಈ ಮೂರು ಮೂಲ ವಸು8ಗಳ �ಶ�ಣ. ಸ�ಾ ;ೆಳಮುಖ.ಾ? ಚZಸುವ ಮಣು� 
ತyೕಗುಣವನು�, ತ?Eದ4 ಕXೆ ಹ%ಯುವ 2ೕರು ರ�ೋಗುಣವನು� *ಾಗೂ ಸ�ಾ �ೕಲು\ಖ.ಾ? ಉ%ಯುವ 
�ೆಂV ಸತ±ಗುಣವನು� ಪ�:ºಂºಸುತ8�ೆ. ಮಣು�-2ೕರು-�ೆಂV ಇ`ೕ �ಶ±ದ ಮೂಲದ�ವF. �ೊಬ^ರದZ7ರುವYದೂ 
ಮಣು�-2ೕರು-�ೆಂV *ಾಗೂ ಅದ%ಂದ ಅರ02ಲು7ವ ಸುಂದರ.ಾದ ಗುQಾº ಹೂ�ನZ7ರುವYದೂ ಕೂXಾ  ಮಣು�-
2ೕರು-�ೆಂV. [ಇZ7 �ೆಂV ಎಂದ(ೆ ,ಾಖ. ಸೂಯ�ನ �ೆಳV2ಂದ ನಮ�ೆ �ೇ;ಾದ ,ಾಖ �ೊ(ೆಯುತ8�ೆ.] �ೕ�ೆ 
ಅನಂತ ಆ;ಾಶ, ಮೂಲದ�ವF.ಾದ ಮಣು�-2ೕರು-�ೆಂV, �ಾ0, ಚರ-ಅಚರ, ಜಡ-�ೇತನ, ಎಲ7ವYದರ ಸೃ�Kಕತ� 
ಭಗವಂತ ಸತÏತಃ. ಆತ _ಾಡುವ Sಾವ ಕಮ�ವ[ ;ೆಟK ;ೆಲಸ.ಾ?ರುವYDಲ7. ಆದ(ೆ :ಳUವ0;ೆ ಇಲ7ದ 	ಾವY 
;ೆಟKದು4-ಒ¢ �ೆಯದು ಎಂದು :0ದು;ೊಳU�9ೆ8ೕ.ೆ. .ೇದ.ಾFಸರು *ೇ0ದಂ9ೆ: ಈ ಜಗ:8ನZ7 ಎಂದೂ ಆಗ�ಾರದು4 
ಆ?ಲ7 *ಾಗೂ ಆಗುವYದೂ ಇಲ7! 
೨೪೪) Mಾಧುಃ 
ಭಗವಂತ ಸದುEಣಮೂ:�. Sಾವ ;ಾಲದಲೂ7 ಆತ2�ೆ ;ೆಟK ಗುಣದ Qೇಪ�ಲ7. ಸದುEಣಗ0ಂದ ಪ%ಪ[ಣ�	ಾದ, 
Mಾ:±ಕ ಮೂ:� *ಾಗೂ ಸಕಲ ಗುಣಪ[ಣ� ಭಗವಂತ Mಾಧುಃ. 
೨೪೫)ಜಹು� 
'ಜಹು�' ಎಂ�ಾಗ ನಮ�ೆ 	ೆನz�ೆ ಬರುವYದು ಋ� ಜಹು�. ಗಂ�ೆಯು ಭ?ೕರಥ ಪ�ಯತ�Dಂದ ಭೂ�?0ದು 
ಬರು:8�ಾ4ಗ, ರಭಸDಂದ ಬಂದು ಜಹು� ಋ�ಗಳ ತÒೕವನ ಪ�.ೇ¤ಸು9ಾ8¢ .ೆ ;ೋಪ�ೊಂಡ ಜಹು� ಋ�ಗಳU 
ಇ`ೕ ಗಂ�ೆಯನು� I±ೕಕ%I �`Dಡು9ಾ8(ೆ. ನಂತರ ಋ�ಮು2ಗಳ Aಾ�ಥ�	ೆಯಂ9ೆ ಮತು8 
�ೇ.ಾನು�ೇವ9ೆಗಳ ಅನು ೆಯಂ9ೆ ಗಂ�ಾ�ೇ�ಯನು� ಹ%ದು ºಡು9ಾ8(ೆ. ಈ ;ಾರಣ;ಾ<? ಗಂ�ೆಯನು� 
�ಾಹ�� ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತನನು� 'ಜಹು�' ಎನ�ಲು ;ಾರಣ.ೇನು? SಾವY�ೇ ಅಥ��ಲ7�ೆ ವFಥ�.ಾದ 
ಪದವನು� ಜಹು��ನ ತಂ�ೆ ತನ� ಮಗ2�ೆ 	ಾಮಕರಣ _ಾ`ದ	ೇ? ಅಲ7- ಜಹು� ಭಗವಂತನ ಗುಣ.ಾಚಕ 
	ಾಮ. ಇZ7 'ಜಃ' $ಾತು 'ºಟKವನು' ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಭಗವಂತ SಾವYದು �ೇಡ²ೕ ಅದನು� 
ºಟKವನು.ಇZ7 �ೇಡ.ಾದದು4 ಅಂದ(ೆ ಪ�ಮುಖ.ಾ? ಅಹಂ;ಾರ ಮತು8 ಮಮ;ಾರ. ಭಗವಂತ2�ೆ ಅಹಂ;ಾರ 
ಮತು8 ಮಮ;ಾರದ ಸ�ಶ�.ೇ ಇಲ7. ಆದ4%ಂದ ಆತ ಜಹು�. 'ಜ' ಎಂದ(ೆ ‘ಜನನ’, 'ಹಂ:' ಎಂದ(ೆ ಸಂ*ಾರ. ಸೃ�K-
I¬:-ಸಂ*ಾರಗಳ ಕತ� ಭಗವಂತ ಜಹು�. 
೨೪೬) 	ಾ(ಾಯಣಃ 
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ಸೃ�K�ೆ yದಲು ಭಗವಂತ ಸೂ£Ô ರೂಪದ ಪ�ಕೃ:ಯನು� 2_ಾ�ಣ _ಾ`ದ. ಇ�ೇ ಸೃ�Kಯ ಮೂಲ ದ�ವF 
*ಾಗೂ ಇದನು� '	ಾರ' ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಸೃ�K�ೆ yದಲು ಇದ4ವ 	ಾ(ಾಯಣ. ಸೃ�K 2_ಾ�ಣದ ನಂತರ ನರರ 
ಸಮು�ಾಯ.ೇ ಅವನ ಅಯನ. 	ಾರಸF ಅಯನಃ 	ಾ(ಾಯಣಃ. ಅಂದ(ೆ �ೕವ ಸಮು�ಾಯ;ೆ< ಆಶ�ಯ�ಾತ. 
"	ಾರಂ ಅಯನಂ ಯಸ«Å 	ಾ(ಾಯಣಃ. ಅಂದ(ೆ �ೕವ ಸಮು�ಾಯದ ಆಶ�ಯ�ಾತ. 	ಾ(ಾ~ಾಂ ಅಯನಃ 
	ಾ(ಾಯಣಃ. ಅಂದ(ೆ �ೕವರನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಸವ� �ೇವ9ೆಗಳ ಆಶ�ಯ�ಾತ. "ಅರ" ಎಂದ(ೆ �ೋಷ. 
�ೋಷದ ಸ�ಶ�.ೇ ಇಲ7ದ ಗುಣಪ[ಣ�-	ಾ(ಾಯಣ. �ೕ�ೆ ಸೃ�K�ೆ yದಲು ಇದ4ವ, ಸೃ�KಯZ7 ನಮ\ ಒಳಗೂ 
*ೊರಗೂ ತುಂºರುವವ, �ೋಷಗ0ಲ7ದ ಗುಣಪ[ಣ�, ಸವ� ನರರೂ :0ಯ�ೇ;ಾದವ, �ೇವ9ೆಗಳ 
ಆಶ�ಯ�ಾತ, ಮತು8 ಎQಾ7 ನರರು ;ೊ	ೆಯ�ಾ? Mೇರ�ೇ;ಾದ 9ಾಣ ಭಗವಂತ 	ಾ(ಾಯಣಃ 
೨೪೭) ನರಃ  
'ನರ' ಎಂದ(ೆ ನರರZ7 ,ೇNಾ¨ೕಷK	ಾದ ಭಗವಂತನ ಆ.ೇಶ. ಅಜು�ನನZ7 ನರನ ಆ.ೇಶ�ತು8 ಎನು�ವ 
�ಷಯವನು� 	ಾವY �ಂ�ೆ �,ೆ7ೕ�I�ೆ4ೕ.ೆ. ,ೇಷ ನಮ\ �ೇಹದZ7ರುವ ಕುಂಡZ2 ಶV8ಯ ಸಂ;ೇತ. �ೇಹದZ7 
	ಾಲು< "ಪYರುಷ%�ಾ4(ೆ'. ಶ%ೕರಪYರುಷ, ಛಂದಃಪYರುಷ, .ೇದಪYರುಷ ಮತು8 ಸಂವತ«ರಪYರುಷ. ಈ �ೇಹ 2ಂತು 
ನXೆ�ಾಡ�ೇ;ಾದ(ೆ �ೇಹದZ7 ಶ%ೕರಪYರುಷ	ಾದ ¤ವಶV8 �ೇಕು. ಮನI«ನ �ೕಚ	ೆ-ಸ�ಂದನ, ಪ(ಾಶರ, 
ಪಶFಂ:, ಮಧFಮ ಮತು8 .ೈಖ% ರೂಪದZ7 .ಾÎ ಶV8 Sಾ? *ೊರ*ೊಮ\ಲು ಛಂದಃಪYರುಷ	ಾದ ,ೇಷ 
;ಾರಣ. ,ೇಷನZ7 �,ೇಷ.ಾ? ಅ¨ೕಷK	ಾದ ,ೇಷಶಯನ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ, ನಮ\Z7ರುವ .ೇದಪYರುಷ 
(ಗರುಡ) �ಾಗೃತ	ಾಗುವಂ9ೆ _ಾ`, ಅಪ[ವ�.ಾದ .ೈDಕ .ಾಙ\ಯ ಶV8 Aಾ�ಪ8.ಾಗುವಂ9ೆ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. 
�ೕ�ೆ ಛಂದಃಪYರುಷನZ7 ಅ¨ೕಷK	ಾ?ರುವವ, ಎಲ7ವನೂ� :0ದವ, 'ಅ%ಗ0�ೆ' ನರ	ಾದ ಭಗವಂತ ನರಃ  

ಅಸಂ°ೆFೕ�ೕऽಪ��ೕSಾ9ಾ\ �¤ಷKಃ ¤ಷKಕೃಚು¼Bಃ । 
I�ಾ§ಥ�ಃ Iದ§ಸಂಕಲ�ಃ ID§ದಃ ID§Mಾಧನಃ   ॥೪೦ ॥ 

೨೪೮) ಅಸಂ°ೆFೕಯಃ 
ಸಂ°ೆF�ೆ ಒಳಪಡದವನು ಅಸಂ°ೆFೕಯಃ. ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅನಂತ. ಅದು ನಮ\ ಎH;ೆ�ೊಳಪಟKದ4ಲ7. 
ಗHತDಂದ ಅ¢ೆಯಲು ಅMಾಧF.ಾದ ಗುಣ V�@ ಮ�� ಭಗವಂತನದು4. .ೇದದZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ: " ಈ ಭೂ� 
ಎಷುK ಪರ_ಾಣುಗ0ಂ�ಾ?�ೆ ಎಂದು Qೆಕ< *ಾVದರೂ *ಾಕಬಹುದು, ಆದ(ೆ ಭಗವಂತನನು�, ಆತನ ಗುಣ, 
ರೂಪ, V�@, SಾವYದನೂ� Qೆಕ< *ಾಕುವYದು ಅMಾಧF. ಪ�:�ಂದು �ೕವದZ7, ಪಂಚ  ಾ	ೇD�ೕಯದZ7, 
ಪಂಚಕ�ೕ�ಂD�ಯದZ7, ಪಂಚಭೂತಗಳZ7, ಪಂಚ;ೋಶದZ7, ಸಪ8 $ಾತು�ನZ7, ಸವ� ನರ;ೋಶದZ7, �ೕ�ೆ 
ಅನಂತ ರೂಪ	ಾ? ನy\ಳ�ೆ, ನಮ\ *ೊರ�ೆ ಅನಂತ ಶV8Sಾ? ಭಗವಂತ2�ಾ4	ೆ. ಭಗವಂತನ ಸೃ�K ಕೂXಾ 
ಅನಂತ. (ಾ:� *ೊತು8 ಆ;ಾಶದZ7 ;ಾಣುವ ಅನಂತ ನ£ತ�ಮಂಡಲ ಭಗವಂತನ ಸೃ�K. � ಾನ;ೆ< 
:0DರುವYದು ;ೇವಲ ಭೂ�ಯ ಹ:8ರದZ7ರುವ ಗ�ಹ �ೋಲಗಳ ಪ%ಚಯ _ಾತ�. ಅದ%ಂ�ಾ�ೆ?ನ 
ಭಗವಂತನ ಸೃ�K ಅನಂತ. �ೕ�ೆ ಭಗವಂತನ ಸೃ�Kಯ	ೆ�ೕ :0ಯಲು ಅMಾಧF.ಾ?ರು.ಾಗ, ಆತನನು� ಗHತದ 
�:ಯZ7 ಅ¢ೆಯುವYದು ಎಂDಗೂ MಾಧF�ಲ7. 
ಇನು� ಸಂಸÏತದZ7 'ಸಂ°ಾF' ಎನು�ವ ಪದದ ಮೂQಾಥ�  ಾ2, ಪಂ`ತ, ��ಾ±ಂಸ ಇ9ಾFD. .ೇದದZ7 *ಾಗೂ 
?ೕ9ೆಯZ7 *ೆ�ಾ�? 'ಸಂ°ಾF' ಎನು�ವ ಪದವನು� ಈ �ೕZನ ಅಥ�ದZ7 ಬಳಸQಾ?�ೆ. 'ಅ' ಎನು�ವYದು 'ಅನಂತ', 
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'ಅAಾರ' ಎನು�ವ ಅ	ೇಕ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುವ ಓಂ;ಾರದ yದಲ ಅ£ರ. ಆದ4%ಂದ ಅಸಂ°ೆFೕಯಃ ಎಂದ(ೆ 
ಅನಂತ ಾನ Mಾಗರ. ಅ ಾ2 ಭಕ8%�ೆ  ಾನವನು�,  ಾ2ಗ0�ೆ yೕ£ವನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಅಸಂ°ೆFೕಯಃ 
೨೪೯) ಅಪ��ೕSಾ9ಾ\ 
ಅಪ��ೕSಾ9ಾ\ ಎಂದ(ೆ :0ಯQಾಗದ ಅಥ.ಾ ಅ¢ೆಯQಾಗದ ಸ±ರೂಪ. ಭಗವಂತ ಸಂಪ[ಣ�.ಾ? ನಮ\ 
:0��ೆ �ೋಚರ.ಾಗುವ ವಸು8ವಲ7. ಆತನನು� ಸಂಪ[ಣ� :0ಯುವYದು ಅMಾಧF. �ೋಷರ�ತ	ಾದ, 
ಪ%ಪ[ಣ� *ಾಗೂ ಎಲ7ರೂ :0ಯ�ೇ;ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಅಪ��ೕSಾ9ಾ\. 
೨೫೦) �¤ಷKಃ 
�¤ಷK ಎಂದ(ೆ ಎಲ7%?ಂತ �?Qಾದವನು, �ಲ£ಣ ರೂಪವYಳ�ವನು("Something Unique and 
Extraordinary"). ಆತನ �¤ಷK9ೆಯನು� ಆತನ ಅವ9ಾರದ ಘಟ	ೆಗಳZ7 	ೋಡಬಹುದು. ಕಂಬವ	ೊ�Xೆದು 
ಬಂದ 	ಾರIಂಹ, �ೋವಧ�ನ �ೆಟKವ	ೆ�:8ದ Mಾ_ಾನF �ೋAಾಲ ರೂz ಭಗವಂತ, ಮ9ಾ«Åವ9ಾರದZ7 
ಮನು�ನ ಮೂಲಕ �ೕವದ ಮರುಸೃ�K_ಾ`ದ ಭಗವಂತ, �ೕ�ೆ ಆತನ �¤ಷK9ೆಯನು� 	ಾವY Qೆಕ< *ಾಕಲು 
ಬರುವYDಲ7. ಎಲ7%?ಂತ �¤ಷK.ಾ?ದು4 ಸ�ಾ�ಾರದZ7ರುವವರನು� ರ�I ಉದ§%ಸುವ ಭಗವಂತ �¤ಷKಃ  
೨೫೧) ¤ಷKಕೃ¾ 
'¤ಷK' ಎಂದ(ೆ ,ಾಸ³ದ ಮಮ�ವನು� :0ದು ಅದನು� ತಮ\ �ೕವನದZ7 ಅನುNಾ3ನ _ಾ`;ೊಂಡವರು. ಇಂತಹ 
'¤ಷKರನು�' AಾZI ಉ�ಾ§ರ _ಾಡುವ *ಾಗೂ .ೇದಗಳ ಮೂಲಕ ಧಮ� ,ಾಸನವನು� _ಾ`ದ ಭಗವಂತ 
¤ಷKಕೃ¾. 
೨೫೨) ಶುBಃ 
ಶುB ಎನು�ವ ಪದ ಶುದ§, ಪ�ತ�, ಪ�;ಾಶ, �ೆಳಕು, 2ಮ�ಲ ಇ9ಾFD ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ಾದರೂ ಕೂXಾ, 
ಇದರ ಮೂಲ ಅಥ� '�ೆಂV'. �ೆಂV ಮೂಲಭೂತ.ಾ? ಪ�ತ� *ಾಗೂ 2ಮ�ಲ.ಾ?ದು4 �ೆಳಕನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. 
�ೆಂV ಶುದ§ *ಾಗೂ �ೆಂV�ೆ *ಾVದ ಅಶುದ§ ಕೂXಾ ಶುದ§.ಾಗುತ8�ೆ. �ೆಂV Sಾ.ಾಗಲೂ ಊಧ��ಮುಖ.ಾ? 
ಉ%ಯುತ8�ೆ. ಆದ4%ಂದ ಅ?� ಸತ±ಗುಣದ ಸಂ;ೇತ. ಭಗವಂತ ಹ�ಸ«ನು� 	ೇರ.ಾ? I±ೕಕ%ಸುವYದು ಅ?� 
ಮು°ೇನ. ಅ?� ಪ�:ೕಕದZ7 _ಾಡುವ ಪ[�ೆ ಅ:,ೆ�ೕಷ3. ಅ?�ಯZ7 �,ೇಷ.ಾ? ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ 
ಶುBಃ. 
೨೫೩) I�ಾ§ಥ�ಃ 
ಭಗವಂತ Mಾªಸ�ೇ;ಾದ ವಸು8ವಲ7-ಅವನು Iದ§. ಎQಾ7 .ೇದಗಳU *ೇಳUವYದು Iದ§	ಾದ ಭಗವಂತನನು�. ಈ 
�ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಪ�:�ಂದು 	ಾಮವ[ ಭಗವಂತನ ಅನ±ಥ� 	ಾಮ. ಎQಾ7 	ಾಮಗಳ ಅಥ�ಗಳU SಾರZ7 
ಪ%ಪ[ಣ�.ಾ? Iದ§.ಾ?�ೆ�ೕ ಅವನು I�ಾ§ಥ�ಃ. ಜಗ:8ನZ7ರುವ ಪ�Iದ§.ಾದ, ಸವ�,ಾಸ³ಗ0ಂದ 
ಪ�Iದ§	ಾದ ಪರಮಪYರುNಾಥ�ರೂಪ *ಾಗೂ ಸವ�ವನು� ತF�Iದವ%ಗೂ �ೇ;ಾ?ರುವ-ಅಥ�(ವಸು8) 
I�ಾ§ಥ�ಃ 
೨೫೪) Iದ§ಸಂಕಲ�ಃ 
	ಾವY ಏನ	ಾ�ದರು 2_ಾ�ಣ _ಾಡ�ೇ;ಾದ(ೆ ನಮ�ೆ ಇ�ಾ¼ಶV8,  ಾನಶV8 *ಾಗೂ V�SಾಶV8 �ೇಕು. ಆದ(ೆ 
ಭಗವಂತ ;ೇವಲ ತನ� ಸಂಕಲ�Dಂದ ಏನ	ಾ�ದರೂ ಸೃ�K _ಾಡಬಲ7. 2ೕವY Iದ§ ಪYರುಷರ ಬ�ೆE ;ೇ0ರಬಹುದು. 
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ಬನ�ಂ�ೆ �ೋ�ಂ�ಾ�ಾಯ�ರ ಪ�ವಚನ ಆ#ಾ$ತ Page 89 

 

Iದ§ಪYರುಷರು ಇB�Iದಂ9ೆ ಅವರ ಸಂಕಲ� 	ೆರ.ೇರುತ8�ೆ. ಪ�:�ಬ^ರಲೂ7 ಸಹ ಇಂತಹ ಅಪ[ವ� ಶV8 (Mind 
Power) ಇ�ೆ. ಆದ(ೆ ಅದು �ಾಗೃತ.ಾ?ರುವYDಲ7. Sಾರು ಏ;ಾಗ�9ೆWಂದ ಮನI«ನ ಶV8ಯನು� 
ಗುರು:I;ೊಳU�9ಾ(ೋ ಅವರು Iದ§ರು. Iದ§ರ ಸಂಕಲ� Sಾ%ಂದ ಈXೇರುತ8�ೋ, Sಾರ ಸಂಕಲ� 
_ಾತ�Dಂದ ಇ`ೕ �ಶ± ಸೃ�KSಾ?�ೆ�ೕ ಅವನು Iದ§ಸಂಕಲ�ಃ.  
೨೫೫) ID§ದಃ 
	ಾವY Iದ§(ಾಗ�ೇ;ಾದ(ೆ ಅದನು� ಭಗವಂತ ನಮ�ೆ ;ೊಡ�ೇಕು. ಅವರವರ ಸ±+ಾವ *ಾಗೂ ಕಮ�;ೆ< ತಕ<ಂ9ೆ 
ID§ಯನು� ;ೊಡುವ ಅಥ.ಾ ಕIದು;ೊಳU�ವ ಭಗವಂತ ID§ದಃ. 
೨೫೬) ID§Mಾಧನಃ 
yೕ£ ಒಂದು ID§. ಇಂತಹ ID§ಯನು� ಪXೆಯ�ೇ;ಾದ(ೆ ನಮ?ರುವ ಏಕ_ಾತ� Mಾಧನ ಭಗವಂತ. ಪರಮ 
ಪYರುNಾಥ�ಕ.ಾದ yೕ£;ೆ< Mಾಧ	ಾಭೂತ	ಾದವ ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ. ಭಗವಂತ ಎQಾ7 ID§ಗಳ ಸ±ರೂಪ. 
ಭಗವಂತನ ಉAಾಸ	ೆWಂದ _ಾತ� 	ಾವY ID§ಯನು� ಆಂ¤ಕ.ಾ? ಪXೆಯಬಹುದು. ID§ಗಳU ಅ	ೇಕ. ಅಷK 
ID§ಗಳ ಬ�ೆE 2ೕವY ;ೇ0ರಬಹುದು. ಅH_ಾ, ಮ�_ಾ, ಲ�_ಾ, Aಾ�z8, Aಾ�;ಾಶF, ಈ¤ತ±, ವ¤ತ±, 
Aಾ�;ಾಮF ಇವY �ೕಗMಾಧ	ೆWಂದ ಗ0ಸಬಹು�ಾದ ಎಂಟು ಐಶ±ಯ� ID§ಗಳU. ಅH_ಾ ಎಂದ(ೆ ಅತFಂತ 
ಸೂ£Ôರೂಪ $ಾರ~ೆ _ಾಡುವYದು. ಮ�_ಾ ಎಂದ(ೆ 	ೆಲ ಮು?ಲನು� ತುಂº .ಾFzಸುವ ಶV8; �ೆಟKV<ಂತ  
+ಾರ.ಾಗುವ ಶV8. ಲ�_ಾ ಎಂದ(ೆ ಹುZ7?ಂತ, ಹ:8?ಂತ ಹಗುರ.ಾಗುವYದು. Aಾ�z8 ಎಂದ(ೆ ಬಯI�ಾಗ 
ಬಯIದZ7 *ೋಗಬಲ7, Sಾರ ಇಂD�ಯಗಳ ಮೂಲಕವ[ �ಷಯಗಳನು� ಗ��ಸಬಲ7 ಶV8. Aಾ�;ಾಶF ಎಂದ(ೆ 
ಎಲ7ವನೂ� ಅ%ಯುವ ಸವ�¶ತ±. ಈ¤ತ± ಎಂದ(ೆ ಸಹಜV<ಂತ Mಾ�(ಾರು ಪಟುK ಅªಕ MಾಮಥF�ವನು� 
ವFಕ8ಪ`ಸುವYದು.  ವ¤ತ± ಎಂದ(ೆ ಎಂತಹ ತXೆಯನೂ� ಮHI ತನ�ಂ;ೆಯZ7ಡುವ ಶV8. Aಾ�;ಾಮF ಎಂದ(ೆ 
ಬಯIದ ಆನಂದವನು� ಪXೆಯುವ ಶV8. ಈ ಎQಾ7 ID§ಗಳU ಭಗವಂತನ ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಗಳU *ಾಗೂ 
ಭಗವಂತನZ7 _ಾತ� ಇರತಕ<ಂತಹ ಶV8. ಇದು ಭಗವಂತನ ಉAಾಸ	ೆWಂದ Iದ§ಪYರುಷ%�ೆ VಂB¾ 
ಬರುತ8�ೆ ಅNೆKೕ.  
ID§ಯ ಬ�ೆE *ೇಳU.ಾಗ ಮ$ಾ±�ಾಯ�ರ �ೕವನದZ7 ನXೆದ ಎರಡು ಘಟ	ೆಗಳನು� ಇZ7 	ೆನzI;ೊಳ��ೇಕು. 
ಒ�\ �ೋ.ಾದZ7 ಆ�ಾಯ�ರು ತಂ?�ಾ4ಗ "ಸಂ?ೕತDಂದ ?ಡ ಬ0�ಗಳU Bಗುರಬಲ7ವY" ಎಂದು ಜನ%�ೆ 
9ೋ%I ;ೊಟKರು. ಈ �ಷಯ (ಾಜನ ಬ0�ೆ ತಲುz�ಾಗ ಅಹಂ;ಾ% (ಾಜ ಆ�ಾಯ�ರನು� ಒಂದು Dನ 
Mೈ2ಕರ ಪಹ(ೆ ಇರುವ ಒಂದು ;ೋ~ೆಯZ7 ಇ%ಸಲು ಆ ೆ ;ೊಡು9ಾ8	ೆ! �ೕ�ೆ ಆ�ಾಯ�ರನು� ಒಂದು 
;ೋ~ೆಯZ7 ಕೂ` *ಾಕQಾಗುತ8�ೆ. Iದ§ ಪYರುಷ(ಾದ ಆ�ಾಯ�ರು ತಮ\ "ಅH_ಾ" ID§Wಂದ ಅZ7ಂದ 
*ೊರಬಂದು ತಮ\ Sಾ9ೆ�ಯನು� ಮುಂದುವ%ಸು9ಾ8(ೆ. ಇ	ೊ��\ ;ಾಂ9ಾವರದZ7 ಅಹಂ;ಾ% ಜ¹Kಗಳನು� 
ತಮ\ ID§Wಂದ MೋZIದ4ಲ7�ೆ, "ಲ�_ಾ" ID4Wಂದ ಒಬ^ ಪYಟK �ಾಲಕನ *ೆಗಲ �ೕQೆ ಕು0ತು 
�ೇವMಾ¬ನ;ೆ< ಪ�ದ�~ೆ ಬಂದು ಜ¹Kಗಳ ಅಹಂ;ಾರವನು� ಮು%ಯು9ಾ8(ೆ. ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ ಇಂತಹ ID§ಗ0�ೆ 
Mಾಧನ. ಭಗವಂತನನು� ಸಂಪ[ಣ� ನಂºದವ%�ೆ ಆತ ID§Mಾಧನಃ.  

ವೃNಾ�ೕ ವೃಷ+ೋ �ಷು�ವೃ�ಷಪ.ಾ� ವೃNೋದರಃ । 
ವಧ�	ೋ ವಧ�_ಾನಶ� ��ಕ8ಃ ಶು�:Mಾಗರಃ   ॥೪೧॥ 
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ಬನ�ಂ�ೆ �ೋ�ಂ�ಾ�ಾಯ�ರ ಪ�ವಚನ ಆ#ಾ$ತ Page 90 

 

೨೫೭) ವೃNಾ�ೕ 
ಧಮ� Mಾಧನ.ಾದ ಯ¶ಗ0ಂದ ಆ(ಾಧF	ಾದವನು, ಯ¶ವನು� I±ೕಕ%I ನಮ\ ಅ¨ೕಷKವನು� ಪ[(ೈಸುವ 
ಭಗವಂತ ವೃNಾ�ೕ. ಈ �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಯ¶ದZ7 ಮೂರು �ಧ. ;ಾಲ ಕುಂಡದZ7 _ಾಡುವ ಯ¶, �ೇಹ 
ಕುಂಡದZ7 _ಾಡುವ ಯ¶ *ಾಗೂ ಅ?� ಕುಂಡದZ7 _ಾಡುವ ಯ¶. ಈ %ೕ: _ಾಡುವ ಭಗವಂತನ 
ಉAಾಸ	ೆಯನು� 'ವೃNಾಹ' ಎನು�9ಾ8(ೆ. 	ಾವY _ಾಡುವ ಸಮಸ8 ಕಮ� *ಾಗೂ ನಮ\ ಬದುVನ ಪ�:�ಂದು 
V�@-ಯ¶.ಾಗ�ೇಕು. ;ೆಲ²�\ ,ಾಸ³ ಓದುವYದ%ಂದ ಅ ಾ2ಗ¢ಾಗುವ *ಾಗೂ ಯ¶-Sಾ�ಾDಗಳನು� 
_ಾ`ಯೂ ದುಬು�D§ �ೆ¢ೆಯುವ MಾಧF9ೆ ಇ�ೆ! ಅದ;ಾ<? SಾವY�ೇ ,ಾಸ³ವನು� ಓದುವ yದಲು "ಓಂ 
,ಾಂ:ಃ ,ಾಂ:ಃ ,ಾಂ:ಃ" ಎಂದು ,ಾಂ: ಮಂತ� ಪRಸು9ೆ8ೕ.ೆ.  ಾ	ಾನಂದಗಳ ಪ(ಾ;ಾNೆ3Sಾದ 
ಭಗವಂತ	ೇ, ನನ�ನು�  ಾ	ಾನಂದಗಳ(,ಾ+ಅಂ:) �ಾ%ಯZ7 	ೆXೆಸು ಎನು�ವYದು ಈ ,ಾಂ: ಮಂತ�ದ ಅಥ�. 
ಇ�ೇ %ೕ: ಪ�:ೕ ಪ[�ೆಯ yದಲು ಗಣಪ: Aಾ�ಥ�	ೆ _ಾಡು9ೆ8ೕ.ೆ. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಗಣಪ: ಆ;ಾಶದ �ೇವ9ೆ 
*ಾಗೂ ಈ ಆ;ಾಶ ಭಗವಂತನ 	ಾ¨Wಂದ ಸೃ�KSಾ?�ೆ. ಆದ4%ಂದ ಗಣಪ: ನಮ\ 	ಾ¨ �ೇವ9ೆ ಕೂXಾ 
*ೌದು.  

	ಾಭF ಆIೕದಂತ%£ಂ ¤ೕNೊ�ೕ�$ೊFೕ ಸಮವತ�ತಃ । 
ಪ�ಾ�Åಂ ಭೂ�ೕ� Dಶ ,ೆ6�ೕ9ಾ�¾ ತ9ಾ Qೋ;ಾ ಅಕಲ�ಯÁ ॥ 

ನಮ\ 	ಾ¨ಯ ಸ�ೕಪ ಇರುವ ಮೂರು ಚಕ�ಗಳU ಮೂQಾ$ಾರ, Mಾ±ªNಾ3ನ *ಾಗೂ ಮHಪ[ರ. 	ಾ¨Wಂದ 
�ೕಲ;ೆ< ಹೃತ<ಮಲದZ7 2ಜ.ಾದ Mಾಧ	ೆಯ ಅ	ಾಹತ ಚಕ���ೆ. ಮೂQಾ$ಾರ, Mಾ±ªNಾ3ನ *ಾಗೂ 
ಮHಪ[ರ ಚಕ�ಗಳನು� �ೕ% ಹೃದಯವನು� ಪ�.ೇ¤ಸ�ೇ;ಾದ(ೆ 	ಾ¨ಯ �ಾ?ಲನು� ಗಣಪ: 9ೆ(ೆಯ�ೇಕು. 
ಅದ;ಾ<? 	ಾವY ಗಣಪ:ಯZ7 yತ8yದZ�ೆ Aಾ�ಥ�	ೆ _ಾಡು9ೆ8ೕ.ೆ. ಪ�:ೕ ಯ¶ದ yದಲು ಗಣಪ: 
ಮಂಡಲ ಬ(ೆದು ಪ[�I ಆನಂತರ ಯ¶ Aಾ�ರಂ¨ಸು9ಾ8(ೆ. ಗಣಪ: 	ಾ¨ಯ �ಾ?ಲನು� 9ೆ(ೆ�ಾಗ ಹೃತ<ಮಲ 
9ಾ	ೇ-9ಾ	ಾ? 9ೆ(ೆದು;ೊಳU�ತ8�ೆ. ಈ I¬:ಯನು� 'ವೃNಾಹ' ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಭಗವಂತ ಈ I¬:ಯZ7 ನಮ\ 
ಪ[�ೆಯನು� ವೃNಾ�ೕSಾ? I±ೕಕ%I ನಮ\ನು� ಉ�ಾ§ರ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. ಇಂತಹ ಹೃತ<ಮಲ ಮಧF 2.ಾI 
ಭಗವಂತ ವೃNಾ�ೕ. 
೨೫೮) ವೃಷಭಃ 
ವೃಷಭ ಎಂದ(ೆ ಗೂ0. ಇದು Aೌರುಷದ ಸಂ;ೇತ. SಾವYದಕೂ< ಬಗE�ೆ ಎ�ೆ Mೆಟೆದು 2ಲು7ವ, ತಮ\ 
ಎದು(ಾ0ಯನು� ಎದು%ಸುವ ;ೆB�ನ ಸಂ;ೇತ. ಇದು ಪ�ಕೃ:ದತ8.ಾ? ಪYರುಷ ಸ±+ಾವ. [Mಾ_ಾನF.ಾ? ಈ 
ಗುಣ ಮ�¢ೆಯ%?ರುವYDಲ7. *ೊಂD;ೆ, MಾಮರಸF ಮತು8 ಅಪ�~ೆ I³ೕ ಲ£ಣ. I³ೕ�ೆ �ಾಲFದZ7 ತಂ�ೆ-9ಾW, 
SೌವನದZ7 ಗಂಡ *ಾಗೂ ಮುz�ನZ7 ಮಕ<ಳ MಾಂಗತF ಅತFಗತF. ಆದ4%ಂದ Aೌರುಷದ ಸಂ;ೇತ.ಾದ ಗೂ0, 
Iಂಹ *ಾಗೂ ಹುZಗಳನು� ;ೇವಲ ಪYರುಷ%�ೆ _ಾತ� *ೋZಸು9ಾ8(ೆ.] ಭಗವಂತ ಸವ� �ೕರರ �ೕರ. 
ಅವನನು� ಎದು%ಸುವ �ೕರರು Sಾರೂ ಇಲ7. ಎಂತಹ Iದ§ಪYರುಷ ಕೂXಾ ಒ�\ Mಾ��ೆ ಶರ~ಾಗ�ೇಕು. 
ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ ಎಲ7ವನೂ� �ೕ% 2ಂತ ಸವ�ಶಕ8. ಜಗ:8ನZ7 ಏನು ;ೇ0ದರೂ ;ೊಡುವಂತಹ 
MಾಮಥF��ರುವ ಭಗವಂತ ವೃಷಭಃ 
೨೫೯) �ಷು�ಃ  
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ಈ 	ಾಮ �ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮದZ7 ಮೂರು �ಾ% ಪYನರುV8Sಾ?�ೆ. ಈ �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ �ಷ: ಇ: �ಷು�ಃ. 
ಅಂದ(ೆ Sಾರು ಎಲ7ರ ಒಳ�ೆ ಪ�.ೇ¤ಸಬಲ7	ೋ ಅವನು �ಷು�. ಭಗವಂತ ಸ.ಾ�ಂತSಾ��. �ಷು� 
ಸೂಕ8ದZ7 *ೇ0ರುವಂ9ೆ: 

ಇದಂ �ಷು���ಚಕ��ೕ 9ೆ�ೕ$ಾ 2ದ$ೇ ಪದ{ ಸಮೂ(ಳ)ಢಮಸF Aಾ�ೇಂಸು(ೇ 
ಪ�ಪಂಚದZ7 ಏ	ೇನು ವಸು8ಗ0.ೆ�ೕ ಅದ(ೊಳ?ರುವ *ಾಗೂ ನy\ಳ?ರುವ ಭಗವಂತ ಒಬ^	ೇ. �ಂದೂ-
ಮುಸQಾ\Á-V�ಸ8 ಎಲ7ರ �ೇವರೂ ಒಬ^	ೇ. +ೇದ+ಾವ ಮನುಷFನ ಸೃ�K. ಸ.ಾ�ಂತSಾ��, ಸವ�ಗತ 
*ಾಗೂ ಸವ�ಸಮಥ�	ಾದ �ೇವರು ಇಬ^%ರಲು MಾಧF�ಲ7. ಸವ�ಶಬ4 .ಾಚF	ಾದ ಭಗವಂತನನು� Sಾವ 
*ೆಸ%2ಂದ ಕೂXಾ ಕ(ೆಯಬಹುದು.  *ೆಸ%ನ �ಂDರುವ ಅಥ� :0Dರ�ೇಕು ಅNೆKೕ! ಮ$ಾ±�ಾಯ�ರ �ೕವನ 
ಚ%9ೆ�ಯZ7ನ ಒಂದು ಘಟ	ೆ ಇದ;ೆ< ಉತ8ಮ 2ದಶ�ನ. ಒ�\ ಆ�ಾಯ�ರು ಉತ8ರ +ಾರತ ಪ�.ಾಸದZ7�ಾ4ಗ 
�ಾ%ಯZ7 �ಂದೂ ಸಂ	ಾFIಗ0�ೆ 2�ದ§�ದ4 ಮುI7ಂ (ಾಜFವನು� ಪ�.ೇ¤ಸು9ಾ8(ೆ. ಅನುಮ: ಇಲ7�ೆ 
ಪ�.ೇ¤Iದ ತz��ಾ? ಅವರನು� Mೈ2ಕರು ಬಂªI (ಾಜನ ಮುಂ�ೆ ಪ�ಸು8ತಪ`ಸು9ಾ8(ೆ. ಪ�¤�Iದ (ಾಜ2�ೆ 
ಆ�ಾಯ�ರು ಈ %ೕ: ಉತ8ರ ;ೊಡು9ಾ8(ೆ: "2ೕನು ಪ[�ಸುವ *ಾಗೂ 	ಾನು ಪ[�ಸುವ �ೇವರು ಒಬ^	ೇ, 
*ೆಸರು _ಾತ� �ೇ(ೆ �ೇ(ೆ. ಒಂ�ೇ �ೇವರ ಮಕ<¢ಾದ 	ಾವY ಸ*ೋದರರಲ7.ೇ?" ಎಂದು.  ಆ�ಾಯ�ರ ಈ 
_ಾ:2ಂದ �I\ತ	ಾದ (ಾಜ ಅವರನು� ತನ� (ಾಜFದZ7 	ೆQೆಸುವಂ9ೆ ;ೇ0;ೊಳU�9ಾ8	ೆ. ಆದ(ೆ ಆ�ಾಯ�ರು 
(ಾಜನನು� ಹರI ತಮ\ Sಾ9ೆ�ಯನು� ಮುಂದುವ%ಸು9ಾ8(ೆ. �ಾ:-ಧಮ�-�ೇವರು ಎಂದು ಕ�ಾ�ಡುವ ನಮ�ೆ 
ಭಗವಂತನ ಈ 	ಾಮ ಮಹ9ಾ8ದ ಸಂ�ೇಶವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. 
ಸೂಕ8ಗಳನು� ಒ�\ ಕ~ಾ�`I 	ೋ`ದ(ೆ ಅದರZ7 'ಷ' ಮತು8 'ಣ' ಇಲ7ದ ಸೂಕ8ಗ0ಲ7. �-ಷ-ಣು ಎಂದ(ೆ 
�¤ಷK	ಾದ(�),ಸ.ಾ�ಂತSಾ��(ಷ) *ಾಗೂ ಸವ�ಬಲಪ[ಣ�	ಾದ(ಣು) ಭಗವಂತ. 
೨೬೦) ವೃಶಪ.ಾ� 
'ವೃಶ' ಎಂದ(ೆ ಬಯIದ4ನು� ;ೊಡುವ ಶV8. 'ಪವ�' ಎಂದ(ೆ ನಮ\ ಅ¨ೕಷKಗಳ Mಾಧಕದ 	ಾಲು< ಮಜಲುಗ¢ಾದ  
ಧಮ�-ಅಥ�-;ಾಮ-yೕ£. 	ಾವY ಧಮ�ದ �ಟKQೇ%ದ(ೆ _ಾತ� ಭಗವಂತ ನಮ\ ಸಕಲ ಅ¨ೕಷKವನು� 
ಪ[(ೈಸು9ಾ8	ೆ. ಅಧಮ�ದ _ಾಗ� £Hಕ. .ೇದ.ಾFಸರು *ೇ0ದಂ9ೆ:  "	ಾನು ;ೈ ಎ:8 *ೇಳU:8�ೆ4ೕ	ೆ-ಧಮ�ದ 
_ಾಗ�ವನು� �`ದವರ �ಂ�ೆ ಅಥ�-;ಾಮ-yೕ£ಗಳU 9ಾ	ೇ 9ಾ	ಾ? �ಂ�ಾZಸುತ8.ೆ" . �ೕ�ೆ 
ಧಮ�ಪವ�, ಅಥ�ಪವ�, ;ಾಮಪವ� *ಾಗೂ yೕ£ಪವ�	ಾ? ನಮ\ ಅ¨ೕಷKವನು� ಪ[(ೈಸುವ ಭಗವಂತ 
ವೃಶಪ.ಾ�. 
೨೬೧) ವೃNೋದರಃ 
ಇ¢ೆ�ೆ ಮ¢ೆಯನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ವೃNೋದರ. 	ೆಲದZ7ನ 2ೕರನು� ಆ�ಯ	ಾ�? _ಾ`, ಪYನಃ 
yೕಡDಂದ ಮ¢  ೆ ಸು%ಸುವ *ಾಗೂ ಈ ಚಕ�ವನು� 2ರಂತರ :ರು?ಸುವ, �ೋಷರ�ತ	ಾದ ಅ¨ೕಷKಪ�ದ 
ಭಗವಂತ ವೃNೋದರಃ 
೨೬೨) ವಧ�ನಃ 
ವೃD§ ಎಂದ(ೆ �ೆ¢ೆಸುವವನು. ನಮ\ನು�, ಈ ಸೃ�Kಯನು� ಭಗವಂತ Òೕ�I �ೆ¢ೆಸು9ಾ8	ೆ. �ೆ¢ೆಯುವYದು 
ಅಂದ(ೆ Mಾ��ೆ ಹ:8ರ.ಾಗುವYದು. ಆದ4%ಂದ ವಧ�ನ ಎನು�ವ ಪದ ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವವನು ಎನು�ವ 
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ಅಥ�ವನೂ� ಕೂXಾ ;ೊಡುತ8�ೆ. $ಾನF, ಭತ8, �ಾ¢ ,ೆ ಇ9ಾFD ?ಡಗಳನು� 	ೋ`ದ(ೆ-ತಮ\ 
ಸಂ9ಾನ.ಾ�ಾ£ಣ ಅವYಗಳ �ೕವನ ಅಂತF.ಾಗುತ8�ೆ. ಈ ?ಡಗಳ �ೆಳವH�ೆ Mಾಥ�ಕ.ಾಗುವYದು Mಾ�ನZ7. 
ಆದ4%ಂದ MಾವY ಅಸಹಜವಲ7 ಅದು ಒಂದು ಸಹಜ I¬:. 
ವರ+ಧನ-ವಧ�ನ. ,ೆ�ೕಷ3.ಾದ ಸಂಪತ8ನು� 	ಾವY Sಾ%ಂದ ಪXೆಯು9ೆ8ೕ²ೕ ಅವನು ವಧ�ನ. ಇZ7 ,ೆ�ೕಷ3.ಾದ 
ಸಂಪತು8 ಎಂದ(ೆ "ಹಂB�ಾಗ *ೆ�ಾ�ಗುವ ಸಂಪತು8-ಅಂದ(ೆ  ಾನ". ಒ¢ �ೆಯ �ಾ%ಯZ7 ಪXೆಯಬಹು�ಾದ 
,ೆ�ೕಷ3.ಾದ ಸಂಪತು8 yೕ£. �ೕ�ೆ ನಮ\ನು� �ೆ¢ೆಸುವವನು, ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವವನು,  ಾನಪ�ದ *ಾಗೂ 
yೕ£ಪ�ದ	ಾದ ಭಗವಂತ ವಧ�ನಃ. 
೨೬೩) ವಧ�_ಾನಃ 
ವಧ�_ಾನ ಎಂದ(ೆ �ೆ¢ೆಯು:8ರುವವನು. ಇZ7 ಭಗವಂತ �ೆ¢ೆಯು:8ರುವವನಲ7. ಆತ ಎQಾ7 ;ಾಲದಲೂ7 
ಪ[ಣ�9ೆಯನು� *ೊಂDದವ. ತನ� ಅವ9ಾರಗಳ ಮೂಲಕ �ೆಳವH�ೆಯ ��ಧ ಹಂತಗಳZ7 	ಾವY *ೇ?ರ�ೇಕು 
ಎನು�ವYದನು� ಆತ 9ೋ%I ;ೊ¹K�ಾ4	ೆ.ಆತ SಾವY�ೇ _ಾನ *ಾಗೂ _ಾಪನಗಳ ಅಳ9ೆ�ೆ 2ಲುಕುವವನಲ7. 
೨೬೪) ��ಕ8ಃ 
��ಕ8 ಎಂದ(ೆ ಅತFಂತ ಪ�ತ�.ಾದ *ಾಗೂ �ಲ£ಣ.ಾದ ಎಂದಥ�. ಭಗವಂತನ ವFV8ತ± :ೕ(ಾ ¨ನ�. ಸೃ�K 
_ಾಡುವ ಭಗವಂತ SಾವY�ೇ Qೇಪವ[ ಇಲ7�ೆ 2Z�ಪ8	ಾ? ಸಂ*ಾರ ಕೂXಾ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. ಈ %ೕ: 
ಪ�ತ�ನೂ, �ಲ£ಣನೂ ಆ?ರುವ �¤ಷK ವFV8ತ±ವYಳ� ಭಗವಂತ ��ಕ8ಃ. 
೨೬೫) ಶು�:Mಾಗರಃ 
ಎQಾ7 ,ಾಸ³, ಸಮಸ8 .ೇದ ಹ%ದು *ೋ? Mೇರ�ೇ;ಾದ ಕಡಲು ಭಗವಂತ. ಈ ಪ�ಪಂಚದZ7ರುವ ಎQಾ7 
+ಾNೆಗಳU *ಾಗೂ ಎQಾ7 ಪದಗಳU ಭಗವಂತನನು� *ೇಳUತ8.ೆ. ಶಬ4ದ �ೊ9ೆ?ರುವ 	ಾದ-ಶು�:. 	ಾದದZ7 
ಮೂಲಭೂತ.ಾ? 	ಾಲು< �ಧ. ಉ�ಾತ8, ಅನು�ಾತ8, ಸ±%ತ ಮತು8 ಪ�ಚಯ. ಉ�ಾತ8 ಎಂದ(ೆ ಕಂಠDಂದ 
�ೕಲ;ೆ< ಎ:8 _ಾತ	ಾಡುವYದು, ಅನು�ಾತ8 ಎಂದ(ೆ 	ಾದವನು� ;ೆಳ�ೆ ಒ:8 _ಾತ	ಾಡುವYದು, ಸ±%ತ ಎಂದ(ೆ 
ಉ�ಾತ8 ಮತು8 ಅನು�ಾತ8ದ ಸ�ೕಕ%Iದ ರೂಪ. ಪ�ಚಯ ಎಂದ(ೆ ಉ�ಾತ8 ಮತು8 ಅನು�ಾತ8ವನು� ಕಳB 
ಸ_ಾ	ಾಂತರ.ಾ? ಮೂಡುವ 	ಾದ. ಸಪ8 ಸ±ರಗಳó ಕೂXಾ[ಷಡÖ, ಋಷಭ, �ಾಂ$ಾರ, ಮಧFಮ, ಪಂಚಮ, 
$ೈವತ, 2Nಾದ; ಸ, %, ಗ, ಮ, ಪ ಧ, 2] ಈ �ೕZನ 	ಾಲು< ಮೂಲಭೂತ 	ಾದDಂ�ಾ?�ೆ. 	ಾದ 
ಬದQಾದಂ9ೆ ಅಥ� ಬದQಾಗುತ8�ೆ. +ಾNೆ�ೆ ಅಥ� ;ೊಡುವYದು 	ಾದ. ಎQಾ7 	ಾದಗಳó ಭಗವಂತನನು� 
*ೇಳUವYದ%ಂದ ಆತ ಶು�:Mಾಗರಃ. 

ಸುಭು�ೋ ದುಧ�(ೋ .ಾ?Ñ ಮ*ೇಂ�ೊ�ೕ ವಸು�ೋ ವಸುಃ । 
	ೈಕರೂÒೕ ಬೃಹದೂ�ಪಃ ¤z�ಷKಃ ಪ�;ಾಶನಃ  ॥೪೨॥ 

೨೬೬) ಸುಭುಜಃ 
ಸುಭುಜ ಎಂದ(ೆ ಸುಂದರ.ಾದ 9ೋಳUಳ�ವನು ಎನು�ವYದು �ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ;ಾಣುವ ಅಥ�. .ೇದ.ಾFಸರು 
*ೇಳUವಂ9ೆ "ಭಗವಂತನ 9ೋಳUಗ0�ೆ ಈ ಜಗ:8ನ ರ£~ೆಯಲ7�ೆ ಇ	ೆ�ೕನೂ ;ೆಲಸ�ಲ7!" 2ರಂತರ ಜಗ:8ನ 
ರ£~ೆಯ *ೊ~ೆ *ೊತ8 ಭಗವಂತನನು� ಸುಭುಜ ಎನು�9ಾ8(ೆ. ನಮ\ 9ೋ0ಗೂ *ಾಗೂ �ೇಹಕೂ< ಸಂಬಂಧ��ೆ. 
ವFV8ಯ ಎರಡು ;ೈಗಳನು� �ಾB�ಾಗ ಅದರ ಒಟುK ಉದ4 ಒಂದು _ಾರು. ಒಂದು _ಾರು ಎಂದ(ೆ 	ಾಲು< yಳ. 
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ಒಂದು yಳ ಎಂದ(ೆ ಇಪ�9ಾ�ಲು< ಅಂಗುಲ.ವFV8ಯ ಎತ8ರ ಒಂದು _ಾರು=	ಾಲು< yಳ=9ೊಂಬ9ಾ8ರು 
ಅಂಗುಲ=ಹತು8 �ೇಣು ಉದ4�ದ4(ೆ ಆತ ಸುಭುಜ. ಇNೆKೕ ಅಲ7�ೆ ವFV8ಯ Aಾದ ಕೂXಾ �ೇಹದ ಎತ8ರದ ಏಳ	ೇ 
ಒಂದರಷುK ಉದ4�ರುತ8�ೆ. Mಾ_ಾನF.ಾ? ಈ %ೕ:ಯ ವFV8ತ±ವನು� ;ೇವಲ ಭಗವಂತನ ಅವ9ಾರದZ7 _ಾತ� 
	ೋಡು9ೆ8ೕ.ೆ. Mಾ_ಾನF _ಾನವನZ7 ಈ _ಾಪನ ನೂರ;ೆ< ನೂರು ಸಮ	ಾ?ರುವYDಲ7.  
£:�ಯರನು� ಭೂಭುಜರು ಎನು�9ಾ8(ೆ.  ಸುಭುಜ ಎಂದ(ೆ ಜಗ:8ನ Aಾಲ	ೆ *ಾಗೂ ಸಂ*ಾರಕತ�. ಎಂದೂ 
;ೆಟKದ4ನು� ಬಯಸದ, ಸುಖವನು� _ಾತ� +ೋ?ಸುವ ಭಗವಂತ ಸುಭುಜಃ. 
೨೬೭) ದುಧ�ರಃ 
ಭಗವಂತನನು� ನಮ\ ಮನI«ನZ7 $ಾರ~ೆ _ಾಡುವYದು ಸುಲಭದ ;ೆಲಸವಲ7. ಆತನನು� ನಮ\ ಒಳಗH�2ಂದ 
	ೋಡ�ೇ;ಾದ(ೆ ಬಹಳ ಕಷK. ಇದ;ಾ<? ಹಠ�ೇಕು. $ಾFನ _ಾಡ�ೆ ಆತ ಮನI«�ೆ ;ಾHI;ೊಳU�ವYDಲ7. 
Mಾ_ಾನF.ಾ? 	ಾವY $ಾFನ;ೆ< ಕು09ಾಗ ನಮ�ೆ $ಾFನ;ೆ< �ಾಧಕ.ಾದ ನೂ(ಾರು ಸಂಗ:ಗಳU(Running 
thoughts) ;ಾHಸುತ8.ೆ. ಇದ;ೆ< ;ಾರಣ.ೇ	ೆಂದ(ೆ 	ಾವY ನy\ಳ�ೆ �ೇಡ.ಾದ ನೂ(ಾರು ��ಾರಗಳನು� 
ತುಂºI ಮನಸ«ನು� �ೇಡ.ಾದ %ೕ:ಯZ7 ತರ�ೇ:�ೊ0Iರು9ೆ8ೕ.ೆ. ಮನಸು« ನಮ\ ತರ�ೇ:�ೆ ತಕ<ಂ9ೆ 
ಪಳ?ರುತ8�ೆ *ಾಗೂ ಅದನು� ಭಗವಂತನತ8 ಒ�\�ೇ :ರು?ಸುವYದು ಕಷK. ಹಠ ºಡ�ೇ 2ರಂತರ �ೇವರ  ಾನ 
ನಮ�ೆ �ೇವರ ದಶ�ನ _ಾಡಬಲ7ದು. �ಾFನ;ೆ< ಕು09ಾಗ ನಮ�ೆ ;ೆಟK ��ಾರ ಬಂದ(ೆ ಅದ;ಾ<? Bಂ9ೆ 
_ಾಡುವ ಅಗತF�ಲ7. ಒಳ�ೆ ತುಂºರುವ ;ೆಟK ��ಾರ *ೊರ *ೋಗು.ಾಗ �ೕ�ಾಗುತ8�ೆ. ಒ�\ ಒಳ�ೆ 
ತುಂºದ4 ;ೊ¢  ೆ *ೊರ *ೋದ �ೕQೆ ಮನಸು« 2ಮ�ಲ.ಾಗುತ8�ೆ *ಾಗೂ ಈ I¬:ಯZ $ಾFನ ಸುಲಭ. 
ಮನI«ನ ;ೊ¢ೆಯನು� 9ೆ�ೆಯುವ ಏ;ೈಕ Mಾಧನ 2ರಂತರ ಭಗವ� Bಂತ	ೆ. ಪ�:�ಂದು ಕಮ�ದZ7, 
ಪ�:�ಂದು ವಸು8�ನZ7 ಭಗವಂತನನು�, ಆತನ �¤ಷK ಸೃ�Kಯನು� ;ಾಣುವ ಪ�ಯತ�_ಾ`ದ(ೆ ಫಲ 2ಶ�ಯ. 
ಭಗವಂತನನು� ;ಾಣುವYದು ಒಂದು ಜನ\ದ Mಾಧ	ೆಯಲ7. ಅದ;ಾ<? ಅ	ೇ;ಾ	ೇಕ ಜನ\ದ Mಾಧ	ೆ ಅಗತF. ಇZ7 
ಪ�:ೕ ಜನ\ದ Mಾಧ	ೆಯ ಒಂದು *ೆ�ೆÖ ಕೂXಾ ವFಥ�.ಾಗುವYDಲ7. ?ೕ9ೆಯZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ: 

	ೇ*ಾ¨ಕ� ಮ	ಾ,ೆ6ೕऽI8 ಪ�ತF.ಾ�ೕ ನ �ದF9ೇ । 
ಸ±ಲ�ಮಪFಸF ಧಮ�ಸF 9ಾ�ಯ9ೇ ಮಹ9ೋ ಭSಾ¾ ॥ (ಅ-೨ ,ೆ67ೕ-೪೦) 

ಅಂದ(ೆ ಇZ7 9ೊದಲು *ೆ�ೆÖ ಕೂXಾ *ಾ¢ಾಗದು. ಇZ7 9ೊಡರುಗ0ಲ7. ಈ ಧಮ�ದ ತುಣುಕು ಕೂXಾ �ೊಡÂ 
ಆ�ತ ಅಥ.ಾ ಭಯDಂದ ನಮ\ನು� Aಾರು_ಾಡಬಲ7ದು. 

ಮನುNಾF~ಾಂ ಸಹMೆ�ೕಷು ಕ¤�� ಯತ: Iದ§@ೕ ।  
ಯತ9ಾಮz I�ಾ§	ಾಂ ಕ¤�	ಾ\ಂ .ೇ:8 ತತ8Çತಃ ॥ (ಅ-೦೭ ,ೆ67ೕ-೦೩) 

ಅಂದ(ೆ Mಾ�(ಾರು ಮಂDಯZ7 ಒಬ^ ID§�ಾ? ಪ�ಯ:�ಸು9ಾ8	ೆ. ಪ�ಯ:�IದವರZ7, ಪ�ಯ:�I ಗು% 
ಮು¹KದವರZ7 Sಾ(ೋ ಒಬ^ ಭಗವಂತನನು� ಸ%Sಾ? ಅ%ತು;ೊಳU�9ಾ8	ೆ. ಆದ4%ಂದ ಭಗವಂತನನು� 
	ೋಡುವYದು ದುಧ�ರ. ಸ.ಾ�ಂಗ ಸುಂದರ	ಾದ ಆತನನು� 	ೋಡ�ೇ;ಾದ(ೆ ಎNೊKೕ ಜನ\ದ ಕಮ��ೇಕು. 
೨೬೮) .ಾ?Ñ  
.ಾ?Ñ ಎಂದ(ೆ _ಾತುಬಲ7 _ಾತು�ಾರ. 2ಜ.ಾದ .ಾ?\ �ತ+ಾ�Sಾ?ದು4, *ೆಚು� _ಾತ	ಾಡುವYDಲ7. 
ಆದ(ೆ ಆಡುವ _ಾತನು� ಎZ7 *ೇ�ೆ ಎಷುK _ಾತ	ಾಡ�ೇ;ೆಂದು :0Dರು9ಾ8(ೆ. _ಾತು ನಮ�ೆ �ೊ:8ರುವ 
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�ಷಯವನು� ಅ¨ವFಕ8 _ಾಡುವ Mಾಧನ. ಎಲ7ವನೂ� :0ದವ _ಾತ� ಎQಾ7 �ಷಯವನು� 2ರಗ�ಳ.ಾ? 
_ಾತ	ಾಡಬಲ7. ;ೆಲ²�\ �ಷಯ :0Dದ4ರೂ _ಾತ	ಾಡುವYದು ಕಷK! ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ ಎಲ7ವನೂ� 
:0ದವ. ಎಲ7ರ 	ಾZ�ೆಯZ7 ಕು0ತು ನು`ಸುವವನೂ ಅವ	ೇ. Mಾಧಕನ ಅ: �ೊಡÂ ಬಯ;ೆ �ೇವರ �ೊ9ೆ 
_ಾತ	ಾಡ�ೇಕು ಎನು�ವYದು. ಆದ(ೆ ಅದ;ಾ<? ಕಲ�ಗಳ	ೆ�ೕ ;ಾಯ�ೇ;ಾಗಬಹುದು. ಸಮಸ8 .ೇದವನು� 
ಬ�ಹ\2�ೆ yಟKyದಲು ಉಪ�ೇಶ _ಾ`ದ ಭಗವಂತನ ಇ	ೊ�ಂದು *ೆಸರು '.ಾ?ೕಶ'-ಅಂದ(ೆ _ಾತುಗಳ 
ಒXೆಯ. ಎQಾ7 .ೇದಗಳನು� 2ೕ`ದ, ಎಲ7(ೊಳ?ದು4 ಎQಾ7 ನು`ಗಳನು� ನು`ಸುವ _ಾತು�ಾರ ಭಗವಂತ 
.ಾ?Ñ. 
೨೬೯) ಮ*ೇಂದ�ಃ 
ಸಂಸÏತದZ7 'ಇಂದ�' ಎಂದ(ೆ ಸವ�ಸಮಥ� (Omnipotent). ಭಗವಂತ ಸವ�ಸಮಥ� ಪರ�ೕಶ±ರ. �ೇವ9ೆಗಳ 
(ಾಜ 'ಇಂದ�2�ೆ' ಆ ಪದ�ಯನು� ;ೊಟK, ಒXೆಯ%ಗೂ ಒXೆಯ, ಸಮಥ�%ಗೂ ಸಮಥ� ಭಗವಂತ ಮ*ೇಂದ�ಃ. 
೨೭೦) ವಸುದಃ 
 ವಸುದ ಎಂದ(ೆ ಸಂಪತ8ನು� ;ೊಡುವವ. �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಸಂಪ:8ನZ7 ಎರಡು �ಧ. ಒಂದು �ಾಹF ಸಂಪತು8 
*ಾಗೂ ಇ	ೊ�ಂದು ಅಂತರಂಗದ ಸಂಪತು8.  ಾನ ಅಂತರಂಗದ ಸಂಪತು8. ನಮ�ೆ ನಮ\ ಕಮ�ಕ<ನುಗುಣ.ಾ? 
ಬಡತನ-¤�ೕಮಂ:;ೆ,  ಾನ-ಅ ಾನ ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ವಸುದಃ.  ಾನ ಗ0ಸ�ೇ;ಾದ(ೆ ನಮ�ೆ ಇ�ಾ¼ಶV8, 
ಗ�ಹಣಶV8 *ಾಗೂ $ಾರಣಶV8 �ೇಕು. ಈ ಎಲ7ವನೂ� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ವಸುದಃ. ?ೕ9ೆಯZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ:  

ಸವ�ಸF �ಾಹಂ ಹೃD ಸ2��NೊKೕ ಮತ8ಃ ಸâ: ಾ�ನಮÒೕಹನಂ । (ಅ-೧೫ ,ೆ67ೕ-೧೫) 
ಎಂದ(ೆ '	ೆನಪY, ಅ%ವY, ಮ(ೆವY ಎQಾ7 ಭಗವಂತನ ;ೊಡು�ೆ'. ಅNೆKೕ ಅಲ7�ೆ ಭಗವಂತನನು� ನಂºದ ಭಕ8ರ 
�ೕಗ-�ೇಮದ *ೊ~ೆ ಕೂXಾ ಭಗವಂತನದು4.   

ಅನ	ಾF¤�ಂತಯಂ9ೋ _ಾಂ @ೕ ಜ	ಾಃ ಪಯು�Aಾಸ9ೇ ।  
9ೇNಾಂ 29ಾF¨ಯು;ಾ8	ಾಂ �ೕಗ�ೇಮಂ ವ*ಾಮFಹ{ ॥ (ಅ-೯, ,ೆ67ೕ-೨೨) 

 ಾನದ �ಾ?ಲನು� 9ೆ(ೆದು yೕ£ವನು� ಕರುHಸುವ, ಭಕ8ರ �ೕಗ-�ೇಮದ *ೊ~ೆ *ೊ:8ರುವ ಭಗವಂತ 
ವಸುದಃ. 
೨೭೧) ವಸುಃ 
 �ೇವ9ೆಗಳZ7 ವಸು ಎನು�ವ ಗಣ��ೆ *ಾಗೂ ಅವರನು� ಅಷKವಸುಗ¢ೆನು�9ಾ8(ೆ. [�ೊ�ೕಣ, Aಾ�ಣ, ಧು�ವ, ಅಕ�, 
ಅ?�(�+ಾವಸು), �ೋಷ, ವಸು8, ದುFವಸು]. ಇವರZ7 ಅ?� ಪ�ಮುಖ	ಾದವನು. ಅ?�ಯZ7 ಭಗವಂತನ ಮುಖF 
ಪ�:ೕಕ��ೆ. ಭೂ�ಯZ7 ಭಗವಂತನ ಉAಾಸ	ೆಯನು� ಪ�ಮುಖ.ಾ? ಅ?�ಸ8ರದZ7 _ಾಡು9ಾ8(ೆ. ಅ?��ೆ ಈ 
Mಾ¬ನವನು� ;ೊಟK ಭಗವಂತ ವಸುಃ. ಭಕ8%�ೆ �%ಯ ಸಂಪ9ಾ8ದ *ಾಗೂ ಆ;ಾಶದZ7 ತುಂº 2ಂತರುವ 
ಭಗವಂತ ವಸುಃ.  
೨೭೨) 	ೈಕರೂಪಃ 
	ೈಕರೂಪ ಎಂದ(ೆ ಅನಂತ ರೂಪ. ಭಗವಂತ ಒ�ೊ^ಬ^(ೊಳ�ೆ ºಂಬರೂಪ	ಾ? ಇ`ೕ �ಶ±ದZ7 ತುಂº�ಾ4	ೆ. 
	ಾ(ಾಯಣ ಸೂಕ8ದZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ:  

ಸಂತತಂ ¤Qಾ¨ಸು8 ಲಂಬ9ಾF ;ೋಶಸ2�ಭಂ |   
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ತMಾFಂ9ೇ ಸು�ರಂ ಸೂ£Ôಂ ತI\Á ಸವ�ಂ ಪ�:�3ತಂ || 
ಅಂದ(ೆ ನಮ\ ಹೃದಯ ಮಧFದZ7 ಸೂ�y	ೆಯಷುK ಸೂ£Ô.ಾದ ಅತFಂತ ಪ�ತ�.ಾದ Mಾ¬ನದZ7 
ಭಗವಂತ2�ಾ4	ೆ. ಇ`ೕ ಬ�*ಾ\ಂಡವನು� Sಾವ ಶV8 2ಯಂ:�ಸುತ8�ೋ ಅ�ೇ ಸವ�ಸಮಥ� ಶV8 ನಮ\ 
ಹೃತ<ಮಲದಲ7ಡ?�ೆ. ಇ�ೇ ಶV8 ಇ`ೕ �ಶ±ದZ7 ತುಂºರುವ ಸಮಗ�ಶV8. �ೕ�ೆ ºಂಬರೂzSಾ? 
ಅನಂತರೂzSಾ?ರುವ ಭಗವಂತ 	ೈಕರೂಪಃ.  
೨೭೩) ಬೃಹದೂ�ಪಃ 
ಬೃಹ¾ ಎಂದ(ೆ ನಮ�ೆ ;ಾಣುವ �ೆಳಕುಗಳQೆ7Qಾ7 ಅತFಂತ �ೊಡÂ �ೆಳ;ಾದ 'ಸೂಯ�'. ಇ`ೕ ಬ�*ಾ\ಂಡ;ೆ< 
�ೆಳಕು 2ೕಡುವ ಸೂಯ�	ೊಳ?ರುವ ಭಗವಂತ ನಮ\ ಹೃತ<ಮಲ ಮಧF 2.ಾI ಕೂXಾ *ೌದು. ಇದ	ೆ�ೕ 
�ಾಯ:³ ಉAಾಸ	ೆಯZ7 �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4(ೆ: 

ಓಂ ಭೂಭು�ವಃ ಸ±ಃ । ತತ«�ತುವ�(ೇಣFಂ । 
ಭ�ೋ� �ೇವಸF ªೕಮ� ª�ೕ �ೕನಃ ಪ��ೋದSಾ¾ ॥ 

ಬ�*ಾ\ಂಡ *ಾಗೂ zಂXಾ೦ಡದ ಸಮನ±ಯ �ಾಯ:³ಯZ7�ೆ. Sಾವ ಶV8 ಸೂಯ�ಮಂಡಲದZ7 ಬೃಹ¾ ಆ? 
ಇ`ೕ �ಶ±;ೆ< �ೕವ�ಾನ _ಾಡು:8�ೆ�ೕ, ಅ�ೇ ಶV8 ನ	ೊ�ಳ?ದು4 ಸದು^D§ಯನು� ;ೊಡZ; �ಶ±;ೆ< ಬದುಕನು� 
2ೕಡುವ ಶV8 ನ	ೊ�ಳ?ದು4 ನನ� ಇಂD�ಯವನು� ಒ¢ �ೆಯ �ಷಯದತ8 Aೆ�ೕ(ೇzಸZ; ಒ¢ �ೆಯದ;ೊ<ೕಸ<ರ 
ಬದುಕುವಂ9ೆ _ಾಡZ ಎನು�ವY�ೇ ಈ Aಾ�ಥ�	ೆ. 
ಒ�ೊ^ಬ^%�ೆ ಒಂ�ೊಂದು ರೂಪದZ7 ಅವ9ಾರಪYರುಷ ಭಗವಂತ ;ಾHI;ೊಂ`�ಾ4	ೆ. .ಾಮನ ರೂzSಾ? 
ಬಂದು ಬೃಹದೂ�zSಾದ 	ಾ(ಾಯಣ, .ೈವಸ±ತ ಮನು��ೆ Bಕ< �ೕ2ನ ರೂಪದZ7 ;ಾHI;ೊಂಡು ನಂತರ 
ಮ*ಾ ಮತ«Å.ಾ? ದಶ�ನ;ೊಟK ಭಗವಂತ, *ಾಗೂ ಅಜು�ನನ Mಾರ�Sಾ? ತನ� �ಶ±ರೂಪವನು� 9ೋ%ದ 
ಕೃಷ�, 9ಾW�ೆ ತನ� �ಾWಯZ7 ಬ�*ಾ\ಂಡವನು� 9ೋ%ದ ಭಗವಂತ ಬೃಹದೂ�ಪಃ.  
೨೭೪) ¤z�ಷKಃ 
'¤z' ಎನು�ವ ಪದ ಅ.ಾ�Bೕನ ಸಂಸÏತ +ಾNೆಯZ7 ಪ�ಚZತದZ7ಲ7. ಇದು .ೈDಕ ಪದ. ¤z ಎಂದ(ೆ 
Aಾ�HಗಳU. ¤z�ಷKಃ ಎಂದ(ೆ Aಾ�HಗಳZ7 �¤ಷK.ಾ? ಸ2��ತ	ಾದ ಭಗವಂತ. ಇ�ೊಂದು �¤ಷK.ಾದ 
Sಾßಕ ಉAಾಸ	ೆ. .ೇದದZ7 �,ೇಷ.ಾ? ಐದು Aಾ�Hಗಳನು� ಉQೆ7ೕಖ _ಾ`�ಾ4(ೆ. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ ಅಶ±, 
�ೋವY, ಕು%, ಆಡು *ಾಗೂ ಮನುಷF. ಈ ಪಂಚ Aಾ�HಗಳZ7 ಪಂಚರೂಪದZ7 ಭಗವಂತ ಸ2��ತ	ಾ?�ಾ4	ೆ. 
ಪYರುಷ ಸೂಕ8ದZ7 ಕೂXಾ ಈ  Aಾ�Hಗಳ ಉQೆ7ೕಖ��ೆ. 

ತMಾ\ದ,ಾ± ಅ�ಾಯಂತ । @ೕ ;ೇ �ೋಭSಾದತಃ। 
�ಾ²ೕ ಹ ಜß(ೇ ತMಾ\¾ । ತMಾ\�ಾÖ9ಾ ಅ�ಾವಯಃ ॥೧೦॥ 

ಈ ಐದು Aಾ�HಗಳZ7 ಭಗವಂತನ ಸೃ�Kಯ .ೈ¤ಷKÅ ;ಾಣಬಹುದು. ಅಶ± *ಾಗೂ ಎತು8 ಮನುಷFನ ಸಂ�ಾರದ 
Mಾಧನ.ಾ?ದ4(ೆ, ಹಸು ಯ¶ದ ಮೂಲ ದ�ವF.ಾದ *ಾಲು-yಸರು-�ೆ~ೆ�-ತುಪ�ವನು� ;ೊಡುವ Mಾಕು Aಾ�H. 
ಅಶ± ತನ� �ೕವದ ಪಣ9ೊಟುK ಯಜ_ಾನನ ರ£~ೆ _ಾಡುವ �¤ಷK Aಾ�H. ಅಶ±ದZ7 ;ಾಣುವ ಇ	ೊ�ಂದು 
�,ೇಷ ಲ£ಣ.ೆಂದ(ೆ ಅದು ಈ ಪ�ಪಂಚದಂ9ೆ 2ರಂತರ ಚಲ	ೆಯZ7ರುತ8�ೆ. ಅದು ಎಂದೂ ಚಲ	ೆ 
ರ�ತ.ಾ?ರುವYDಲ7. ಇದ;ಾ<? ಈ ಪ�ಪಂಚವನು� ಅಶ±ತ¬ ಎಂದೂ ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. ಅಶ±ತ¬ಮರ ಕೂXಾ ಎಂದೂ 
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ಚಲ	ೆ ರ�ತ.ಾ?ರುವYDಲ7. ಅಶ± 2ರಂತರ ಎNೆKೕ ದೂರ.ಾದರೂ ಆSಾಸ�ಲ7�ೆ ಚZಸಬಲ7ದು. ಚಲ	ೆ ಅದರ 
ಸಹಜ V�@. ಅಶ± ಮನುಷFನ �ಾಪಲFದ ಸಂ;ೇತ ಕೂXಾ *ೌದು. ಅದ;ಾ<? �ಂ�ೆ ಅಶ±�ೕಧSಾಗ _ಾ` 
ಕುದು(ೆಯನು� ಬZ ;ೊಡು:8ದ4ರು *ಾಗೂ ಆನಂತರ ತಮ\ �ಾಪಲFDಂದ ಮುV8ಯನು� ಪXೆದು (ಾಜ��Sಾ? 
ಬದುಕು:8ದ4ರು. _ಾಂಸ*ಾ%ಗ¢ಾದ £:�ಯರು 9ಾವY :ನು�ವ ಆ*ಾರವನು� �ೇವ%�ೆ ಅz�I :ನು�ವYದು 
Mಾ_ಾನF *ಾಗೂ ,ಾಸ³ ಸಮ\ತ[ಯ¶ ಎಂದ(ೆ 	ಾವY :ನು�ವ ಆ*ಾರವನು� ನಮ\ �ೇವ%�ೆ 
ಸಮz�ಸುವYದು].  
ಆಡು MೋಮSಾಗದZ7 ಪ�ಮುಖ ದ�ವF. ಅಂದ(ೆ MೋಮSಾಗವನು� ;ೇವಲ _ಾಂMಾ*ಾ%ಗಳU _ಾತ� 
_ಾಡಬಹುದು. ಆ`ನ *ಾಲನು� ಈಗಲೂ ಆ*ಾರ.ಾ? ಉಪ�ೕ?ಸು9ಾ8(ೆ. ಇನು� ಕು% ಪ�ಮುಖ.ಾ? 
ಮನುಷFನ ಬಟೆKಯ Mಾಧನ. .ೈDಕ ಸಂಪ��ಾಯ �ೆ¢ೆದುಬಂDದು4 �_ಾಲಯದZ7. ಅದ;ಾ<? 'Iಂಧೂ 
ಕH.ೆಯ ಸಂಸÏ:' ಎನು�ವ *ೆಸರು ಬಂDರುವYದು. ಈ Iಂಧೂ ಎನು�ವ *ೆಸರು ಪ��ಯÁ +ಾNೆಯZ7 
'�ಂದೂ' ಆ? ನಂತರ º�¹ೕಷ%ಂದ 'ಇಂದು' ಆ? ಇDೕಗ ‘ಇಂ`Sಾ’ ಆ?�ೆ! ಈ Iಂಧೂ ಕH.ೆಯZ7 
;ೊ(ೆಯುವ ಚ0�ೆ ಮನುಷFನ ರ£~ೆ 'ಕು%Wಂದ' ತSಾ(ಾದ ಬಟೆKWಂ�ಾಗು:8ತು8. �ೕ�ೆ ಈ �ೕZನ 	ಾಲು< 
Aಾ�HಗಳZ7 �¤ಷK.ಾ? ಸ2��ತ	ಾದ ಭಗವಂತ ¤z�ಷKಃ. 
೨೭೫) ಪ�;ಾಶನಃ 
ಪ�;ಾಶನ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ವನೂ� �ೆಳಗುವವನು. ?ೕ9ೆಯZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ : 

ಯ�ಾDತFಗತಂ 9ೇ�ೋ ಜಗ� +ಾಸಯ9ೇ ऽ �ಲ{ । 
ಯಚ�ಂದ�ಮI ಯ�ಾ¼�ೊ�ೕ ತ¾ 9ೇ�ೋ �D§ _ಾಮಕ{ ॥ (ಅ-೧೫ ,ೆ67ೕ-೧೨) 

ಅ?�, ನ£ತ� *ಾಗೂ ಪ�ಪಂಚದ ಸಮಸ8 �ೆಳVನ ಪYಂಜಗಳನು� �ೆಳ?ಸುವ ಮೂಲ �ೊFೕ: ಭಗವಂತ. ಈ 
	ಾಮವನು� ಒXೆದು 	ೋ`ದ(ೆ 'ಪ�;ಾ+ಅಶನ' ಎಂದ(ೆ ಸ²ೕ�ತÏಷK.ಾದ ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ. ಪ�;ಾಶರು 
ಎಂದ(ೆ ಮುV8 �ೕಗF  ಾ2ಗಳU. ಅವ%�ೆ 'ನಯ:' ಎಂದ(ೆ yೕ£ವನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಪ�;ಾಶನಃ . 

ಓಜMೆ8ೕ�ೋದುF:ಧರಃ ಪ�;ಾ,ಾ9ಾ\ ಪ�9ಾಪನಃ । 
ಋದ§ಃ ಸ�NಾK£(ೋ ಮಂತ�ಶ�ಂ�ಾ�ಂಶು+ಾ�ಸ<ರದುF:ಃ ॥೪೩॥ 

೨೭೬) ಓಜMೆ8ೕ�ೋದುF:ಧರಃ 
ಆತ\ಬಲ, ಪ(ಾಕ�ಮ *ಾಗೂ ;ಾಂ:ಗ0�ಾಸ(ೆSಾದ ಭಗವಂತ ಓಜMೆ8ೕ�ೋದುF:ಧರಃ  
೨೭೭) ಪ�;ಾ,ಾ9ಾ\ 
ಭಗವಂತ ಪ�;ಾಶ ರೂಪ; ಪ%ಶುದ§.ಾದ  ಾನದ �ೆಳಕು 2ೕಡುವವ. ?ೕ9ೆಯZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ:  

 ಾ	ೇನ ತು ತದ ಾನಂ @ೕNಾಂ 	ಾ¤ತ_ಾತ\ನಃ । 
9ೇNಾ_ಾDತFವ�  ಾನಂ ಪ�;ಾಶಯ: ತ¾ ಪರ{ ॥ (ಅ-೫, ,ೆ67ೕ-೧೬) 

ಅಂದ(ೆ ಭಗವಂತನ ಅ%�2ಂದ ಅ��ೆFಯನು� ಅ0I;ೊಂಡವರ ಆ 'ಅ%ವY' ಸೂಯ�ನಂ9ೆ ಪರತತ8Çವನು� 
�ೆಳ?ಸುತ8�ೆ. �ೕ�ೆ ಪ�;ಾಶ ಸ±ರೂಪ	ಾದ ಭಗವಂತ ಪ�;ಾ,ಾ9ಾ\. 
೨೭೮) ಪ�9ಾಪನಃ  
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ಶತು�ಗಳನು� ಸ�ೆಬ`ಯುವ ಪ�9ಾಪ,ಾZ;  �ೆಂV�ಳ?ರುವವ, ಸೂಯ�	ೊಳ?ರುವ ಭಗವಂತ ಪ�9ಾಪನಃ. 
ಅಜು�ನ2�ೆ �ಶ±ರೂಪ ದಶ�ನದZ7 ಭಗವಂತ ;ಾHIದು4 �ೕ�ೆ: 

QೇZ *ೈMೇ ಗ�ಸ_ಾನಃ ಸಮಂ9ಾ¾ Qೋ;ಾÁ  ಸಮ�ಾ�Á ವದ	ೈಜ±�ಲD�ಃ । 
 �ೋ¨(ಾಪ[ಯ� ಜಗ¾ ಸಮಗ�ಂ +ಾಸಸ8²ೕ�ಾ�ಃ ಪ�ತಪಂ: �Nೊ�ೕ ॥ (ಅ-೧೧,,ೆ67ೕ-೩೦) 

ಎQೆ7ಲೂ7 ತುಂºರುವ, �ೆಂV ;ಾರುವ �ಾWಗ0ಂದ ಎQಾ7 Qೋಕಗಳನು� ಎQೆ7Xೆಯು ನುಂ? 	ೊ~ೆಯು:8ರುವ, 
�ಶ±ವನು� ;ೋ(ೈI ಸುಡುವ �ೖಯ *ೊಳಪYಳ� ಭಗವಂತ. ಇದು ಭಗವಂತನ ದುಷK 2ಗ�ಹ ರೂಪದ ವಣ�	ೆ. 
ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಪ�9ಾಪನಃ. 
೨೭೯) ಋದ§ಃ  
ಋದ§ಃ ಎಂದ(ೆ ಪ[ಣ�	ಾದವನು. ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ ಎಂ�ೆಂದೂ ಪ%ಪ[ಣ�. ಅದ;ಾ<? .ೇದದZ7 ಬರುವ 
,ಾಂ: ಮಂತ�ಗಳZ7 �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4(ೆ: 

ಪ[ಣ�ಮದಃ ಪ[ಣ��ದಂ ಪ[~ಾ�¾ ಪ[ಣ�ಮುದಚF9ೇ । 
ಪ[ಣ�ಸF ಪ[ಣ�_ಾ�ಾಯ ಪ[ಣ��ೕ.ಾವ¤ಶF9ೇ ॥ಈ,ಾ.ಾಸF॥  

ಓಂ ,ಾಂ:ಃ ,ಾಂ:ಃ ,ಾಂ:ಃ 
ಅಂದ(ೆ ಅದೂ ಪ[ಣ� *ಾಗೂ ಇದೂ ಪ[ಣ�. ಪ[ಣ�Dಂದ ಪ[ಣ�ಬರುತ8�ೆ, ಪ[ಣ�ದZ7 ಪ[ಣ� Mೇ% 
ಪ[ಣ�.ಾಗುತ8�ೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಋದ§ಃ.  
೨೮೦) ಸ�NಾK£(ೋ ಮಂತ�ಃ (ಸ�NಾK£ರಃ+ಮಂತ�ಃ)  
ಸ�ಷK.ಾ? ಭಗವ� .ಾಚಕಗ¢ಾದ ಅ£ರಗಳUಳ� ಮಂತ�ಗ0ಂದ .ಾಚF	ಾದವನು. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ ಮೂಲ 
ಮಂತ�.ಾದ "ಓಂ ನyೕ 	ಾ(ಾಯ~ಾಯ". ಈ ಅNಾK£% ಮಂತ�ದZ7 ಓಂ, ನyೕ, 	ಾ(ಾಯ~ಾಯ-ಎಲ7ವ[ 
ಭಗವಂತನ 	ಾಮ. ಇNೆKೕ ಅಲ7�ೆ ಪ�:�ಂದು ಅ£ರ ಕೂXಾ ಭಗವಂತನ 	ಾಮವ	ೆ�ೕ *ೇಳUತ8�ೆ. ಇಂತಹ 
ಭಗವಂತ ಸ�NಾK£(ೋ ಮಂತ�ಃ.  
೨೮೧) ಚಂ�ಾ�ಂಶುಃ  
'ಚಂದ�' ಮತು8 'ಚಂದ' ಎರಡೂ ಒಂ�ೇ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುವ 'ಚD' $ಾತು�2ಂದ ಬಂದ ಪದ. 'ಚ`' 
$ಾತು�2ಂದ ಇದು 'ಚಂXಾ' ಆಗುತ8�ೆ. ಚಂದ� ಎಂದ(ೆ ಬಹಳ ತಂAಾದ, ತುಂ�ಾ ಖು�ಯನು� ;ೊಡುವ, 
ಅ*ಾ7ದಕರ ಎಂದಥ�. ಚಂದ�+ಅಂಶ ಎಂದ(ೆ ಜಗ:8�ೆQಾ7 ತಂಪ2�ೕಯುವವ. ಭಗವಂತನನು� ಧನ±ಂತ%ಯZ7 
�ೕ�ೆ ವH�I�ಾ4(ೆ: "¤ೕ9ಾಂಶು ಮಂಡಲಗತಂ ಸ\ರ9ಾತ\ ಸಂಸ8ಂ"ಎಂದು.  ಅಂದ(ೆ ಚಂದ�ಮಂಡಲದZ7 
ಕು0ತು ಚಂದ�ನ Vರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮೃತವನು� ;ೆಳ;ೆ< ಹ%I ನಮ�ೆ ಬದುಕಲು �ೇ;ಾದ �ೈತನF ಶV8 
;ೊಡುವವ. ನಮ\ ಒಳ�ೆ ಕತ8ಲು ತುಂº�ೆ. ಆ ಕತ8ಲನು� *ೋಗQಾ`ಸಲು ಚಂ�ಾ�ಂಶು.ಾದ ಭಗವಂತನ 
�ೆಳDಂಗಳU ಅಗತF. 
೨೮೨) +ಾಸ<ರದುF:ಃ  
�ೕ?ಗ0�ೆ ಭಗವಂತ ಒಳಗH�ನZ7 Mಾ�ರ ಸೂಯ�ರು ಏಕ;ಾಲದZ7 ಉದWIದ(ೆ ಎಷುK 
ಪ�ಖರ.ಾ?ರುತ8�ೋ ಅಷುK ಪ�ಖರ.ಾ? ;ಾHಸು9ಾ8	ೆ. ಆದ(ೆ ಚಂ�ಾ�ಂಶು.ಾದ ಭಗವಂತ ಅNೆKೕ ತಂಪY ಮತು8 
ಅ*ಾ7ದಮಯ. ಸೂಯ�ನಂ9ೆ ಪ�ಖರ ಆದ(ೆ ಚಂದ�ನಂ9ೆ ತಂAಾದ ಭಗವಂತ +ಾಸ<ರದುF:ಃ. 
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ಅಮೃ9ಾಂಶ6ದ�²ೕ +ಾನುಃ ಶಶºಂದುಃ ಸು(ೇಶ±ರಃ । 
ಔಷಧಂ ಜಗತಃ Mೇತುಃ ಸತFಧಮ�ಪ(ಾಕ�ಮಃ  ॥೪೪॥ 

೨೮೩) ಅಮೃ9ಾಂಶ6ದ�ವಃ 
ಅಮೃ9ಾಂಶು ಎಂದ(ೆ ಅಮೃತದ VರಣಗಳUಳ� ಚಂದ�. ಚಂದ�ನನು� ಸೃ�K _ಾ`ದ ಶV8 ಅಮೃ9ಾಂಶ6ದ�ವಃ. 
Aೌ(ಾHಕ.ಾ?, ಸಪ8��ಗಳZ7 ಒಬ^	ಾದ ಅ:�ಮು2 *ಾಗೂ ಆತನ *ೆಂಡ: ಅನುಸೂ@ ತಪI«ನZ7 ತಮ�ೆ 
:�ಮೂ:�ಗ¢ೇ ಮಕ<¢ಾಗ�ೇಕು ಎಂದು Aಾ���I�ಾಗ, 	ಾ(ಾಯಣ-ದತ8	ಾ?, ¤ವ-ದು.ಾ�ಸ	ಾ? 
ಅವತ%ಸು9ಾ8(ೆ. ಬ�ಹ\2�ೆ ಭೂQೋಕದZ7 ಅವ9ಾರ�ಲ7. ಅದ;ಾ<? ಚಂದ�ನZ7 ಸ2��ತ	ಾ? Mೋಮ	ಾ? 
ಅ:�ಯZ7 ಜ2ಸು9ಾ8	ೆ. ದ9ಾ8ತ�ಯ ಎಂದ(ೆ ದತ8, ದು.ಾ�ಸ *ಾಗೂ Mೋಮ. 
ಇ	ೊ�ಂದು %ೕ:ಯZ7 	ೋ`�ಾಗ ಅಮೃತರು ಎಂದ(ೆ ಮೃ: ಇಲ7ದ ಮುಕ8ರು. ಮುಕ8ರನು� ಹುಟುK-MಾವYಗಳ 
ಸಂ;ೋQೆWಂದ º`I ಮರು ಹುಟುK ಇಲ7ದ ಉನ�ತ I¬: ;ೊಟK ಭಗವಂತ ಅಮೃ9ಾಂಶ6ದ�ವಃ.  
೨೮೪) +ಾನುಃ 
'+ಾ' ಎಂದ(ೆ  ಾನ, �ೆಳಕು, ಆನಂದ, ಇ9ಾFD. ಜಗ:8ನZ7ರುವ ಎQಾ7  ಾ	ಾನಂದಗಳU Sಾ%�ೆ Mೇ%.ೆ�ೕ 
ಅವನು +ಾನುಃ. ಜಗತ8ನು� �ೆಳಗುವವನು, ಸೂಯ�ನZ7, ಸೂಯ�VರಣದZ7 ಸ2��ತ	ಾದ ಭಗವಂತ +ಾನುಃ  
೨೮೫) ಶಶºಂದುಃ 
�ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ಶಶºಂದು ಎಂದ(ೆ 'yಲದ ºಂದು'. ಇದು SಾವY�ೇ 2D�ಷK ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುವYDಲ7. 
;ಾ`ನZ7�ಾ4ಗ ¤�ೕ(ಾಮಚಂದ� yಲದ +ೇಟೆSಾಡು9ಾ8	ೆ. ಆಗ ಆ yಲದ ಒಂದು ಹ2 	ೆತ8ರು ಆತನ �ೕQೆ 
ºೕಳUತ8�ೆ. yಲದ 	ೆತ8%2ಂದ 9ೊಯ4 ¤�ೕ(ಾಮನನು� ಶಶºಂದುಃ ಎಂದು ಕ(ೆದರು ಎನು�ವYದು �ೕQೊ�ೕಟದ 
ಅಥ�. ಆದ(ೆ ಈ 	ಾಮದZ7 ಇನೂ� ಅಥ�ಪ[ಣ�.ಾದ �ಷಯ��ೆ. 'ಶಶ' ಎಂದ(ೆ ಆನಂದದ-ಆನಂದ. ಅಂದ(ೆ 
ಮಹ�ಾನಂದ. 'ºಂದು' ಎಂದ(ೆ ಅವಯವ. ಭಗವಂತನ ಸವ� ಅವಯವಗಳó ಆನಂದಪ[ಣ�. ಸ±ಯಂ 
ಆನಂದಪ[ಣ�	ಾ?ದು4 ನಮ\ನು� ಪರ_ಾನಂದದ I¬:�ೆ ;ೊಂXೊಯುFವ ಭಗವಂತ ಶಶºಂದುಃ.  
೨೮೬) ಸು(ೇಶ±ರಃ 
ನಮ\Z7 ಸತ<ಮ� _ಾ`I ನಮ\ನು� ಊಧ��ಮುಖ ನXೆI ಉ�ಾ§ರ_ಾಡುವವರು ಸುರರು. ನಮ\ 
ಇಂD�ಯಗಳನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಎQಾ7 �ೇವ9ೆಗಳನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಪರ�ೕಶ±ರ	ಾದ ಭಗವಂತ ಸು(ೇಶ±ರಃ. 
ಇಂ�ಾ�D �ೇವ9ೆಗಳU ನಮ�ೆ ಸುಖ ;ೊಡ�ೇ;ಾದ(ೆ ನಮ\Z7 ಕಮ�ಫಲ �ೇಕು *ಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ�ಹ 
�ೇಕು. ನಮ�ೆ Sಾವ ಗ�ಹ-�ೇವ9ೆಗಳó 9ೊಂದ(ೆ ;ೊಡುವYDಲ7. ನಮ\ ಕಮ�ಕ<ನುMಾರ.ಾ? ನಮ\ ಗ�ಹಗ: 
2$ಾ�ರ.ಾಗುತ8�ೆ. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ: ;ೆಲವ%�ೆ 'ಶ2;ಾಟ' ಎಂದು �ೋ:�ಗಳU *ೇಳU9ಾ8(ೆ.ಆದ(ೆ ಗ�ಹಗ: 
;ೇವಲ ನಮ\ Aಾ�(ಾಬ§ಕಮ�ವನು� *ೇಳUತ8�ೆ ಅNೆKೕ. ನಮ\ನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಸವ� �ೇವ9ೆಗಳ ಈಶ±ರ 
ಎಲ7ವYದರ ಸೂತ�$ಾರ. ನಮ\ �ೕವನ ಒಂದು 	ಾಟಕ *ಾಗೂ ಇZ7 	ಾವY 'Aಾತ�$ಾ%ಗಳU'. ಈ 	ಾಟಕ 
ಸೂತ�$ಾರನ 2ಯಮದಂ9ೆ ನXೆಯುತ8�ೆ. ಸೂತ�$ಾರನ 2ಯಮದ �ೌಕ¹KನZ7 ನಮ�ೆ ;ೊಟK Aಾತ�ವನು� 
2+ಾWಸುವY�ೊಂ�ೇ ನಮ\ ಕತ�ವF. ಇಷುK :0ದು ಬದುVದ(ೆ 	ಾವY ನಮ\ �ೕವನವನು� ಸಂಪ[ಣ� 
ಆನಂDಸಬಹುದು.  
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ನಮ\ನು� 2ಯಂ:�ಸುವವರು ಸುರರು. ಸುರರನು� 2ಯ:�ಸುವವರು ಬ�*ಾ\DಗಳU. ಈ ಬ�*ಾ\Dಗಳ ಒXೆಯ 
ಭಗವಂತ. 	ಾವY ಸುಖ ಪಡುವYದು, ದುಃಖಪಡುವYದು ಎಲ7ವ[ ಆತ2ಂದ *ಾಗೂ ಇದು ಭಗವಂತನ ¤£ಣ ಕ�ಮ. 
ನಮ\ ಎQಾ7 ಪ[�ೆಗಳನು� I±ೕಕ%ಸುವವನು *ಾಗೂ ನXೆಸುವವನು ಆ 'ಸು(ೇಶ±ರ'. ?ೕ9ೆಯZ7 ಸ±ಯಂ 
ಭಗವಂತ	ೇ ಈ _ಾತನು� *ೇ0�ಾ4	ೆ:  

"ಅಹಂ � ಸವ� ಯ ಾ	ಾಂ +ೋ;ಾ8 ಚ ಪ�ಭು(ೇವ ಚ" (ಅ-೯, ,ೆ67-೨೪) 
�ೕ�ೆ ಸವ� ಬ�*ಾ\D �ೇವ9ೆಗಳ ಒXೆಯ	ಾ?ದು4 ಎಲ7ರ ಸುಖದ ಈಶ±ರ	ಾದ ಭಗವಂತ ಸು(ೇಶ±ರಃ. 
೨೮೭) ಔಷಧಂ 
ಇ`ೕ �ಶ±ದZ7 ಎQಾ7 (ೋಗಗ0�ೆ, ಮೂಲಭೂತ.ಾ? ಸಂMಾರ ಬಂಧನ.ೆಂಬ (ೋಗ;ೆ< ಔಷಧ ;ೇವಲ 
ಭಗವಂತ. ಆತ ಭವ(ೋಗ .ೈದF. ಅವ	ೇ .ೈದF-ಅವ	ೇ ಔಷಧ!  
ಈ 	ಾಮವನು� ಒXೆದು 	ೋ`ದ(ೆ ಔಷ+ಧ. ಇZ7 ಔಷ ಎಂದ(ೆ ಉಷ. ಎಂದ(ೆ ಉಷ� ಅಥ.ಾ ಸುಡುವಂತಹದು4 
ಎಂದಥ�. ಔಷರು ಎಂದ(ೆ ಸಂMಾರ 9ಾಪತ�ಯದZ7 ಸುಟುK *ೋಗು:8ರುವವರು. 'ಧ' ಎಂದ(ೆ ರ£ಕ ಅಥ.ಾ 
ಗುಣಪ`ಸುವವ. ಔಷಧಂ ಎಂದ(ೆ ಸಂMಾರ MಾಗರದZ7 IಲುV �ೆಂದು ಬಸವ0ದ �ೕವರ ರ£ಕ	ಾದ .ೈದF 
*ಾಗೂ ಸ±ಯಂ ಔಷಧ. [He is the Doctor and He is the Medicine!] 
೨೮೮) ಜಗತಃ Mೇತುಃ  
ಭಗವಂತ ಜಗ:82ಂದ yೕ£ದ ಕXೆ�ೆ º?ದ Mೇತು.ೆ. ಅವ	ೇ ಜಗ9ೆ8ಂಬ ಕಡZನ ಆ�ೆಯ ದಡ. [He is the 
Means and He is the End. He is the Bridge and He is the Destination!] 'Mೇತು' ಎಂದ(ೆ ಬಂಧನ ಶV8. 
ನಮ\ನು� ಈ ಸಂMಾರ.ೆಂಬ ಬಂಧನದZ7 *ಾVದವನೂ ಅವ	ೇ, ಸಂMಾರ Mಾಗರವನು� �ಾಟಲು Mೇತುವ[ 
ಅವ	ೇ, �ಾ¹ದ ನಂತರ Mೇರ�ೇ;ಾದ ಗಮFವ[ ಅವ	ೇ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಜಗತಃMೇತುಃ  
೨೮೯) ಸತFಧಮ�ಪ(ಾಕ�ಮಃ 
ಭಗವಂತನZ7 ಎರಡು ಮುಖF.ಾದ ಗುಣಗಳನು� *ೇಳU9ಾ8(ೆ. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ ಧಮ� ಮತು8 ಪ(ಾಕ�ಮ. ಇZ7 
ಧಮ� ಎಂದ(ೆ $ಾರಣ ಶV8. ದುಷK ಶV8ಯನು� 2	ಾ�ಮ _ಾಡುವYದು ಪ(ಾಕ�ಮ. ಭಗವಂತನ ಮ�� 
ಯ×ಾಥ�.ಾದದು4. ಆದ4%ಂದ ಆತ ಸತFಧಮ�ಪ(ಾಕ�ಮಃ. 
ಭಗವಂತ ಸತF. ಅಂದ(ೆ ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರ;ೆ< ;ಾರಣ ಕತ�. ಆತ ನಮ�ೆ  ಾನವನು� ;ೊಡುವವ. 
+ಾಗವತದZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ "ಸತFಂ  ಾನಂ ಅನಂತ{ ಬ�ಹ\, ಸತFಂ ಪರ{ ªೕಮ�". ಸತF 	ಾಮಕ	ಾದ 
ಭಗವಂತನನು� ತನ� ಹೃದಯದZ7 *ೊತ8 ಭಕ8%�ೆ  ಾನ.ೆಂಬ ಪ(ಾಕ�ಮವನು� ;ೊಡುವವ ಮತು8  ಅ	ಾFಯದ 
�ರುದ§ *ೋ(ಾಡುವ ಪರಶV8Sಾದ ಭಗವಂತ ಸತFಧಮ�ಪ(ಾಕ�ಮಃ. 

ಭೂತಭವFಭವ	ಾ�ಥಃ ಪವನಃ Aಾವ	ೋsನಲಃ । 
;ಾಮ*ಾ ;ಾಮಕೃ¾ ;ಾಂತಃ ;ಾಮಃ ;ಾಮಪ�ದಃ ಪ�ಭುಃ ॥೪೫॥ 

೨೯೦) ಭೂತಭವFಭವ	ಾ�ಥಃ 
ಭಗವಂತನ ಈ 	ಾಮ ಓಂ;ಾರದ ಅಥ�ವನೂ� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಭೂತ+ಭವF+ಭವ¾+	ಾಥ- ಅಂದ(ೆ ಪ�ಪಂಚ 
ಸೃ�K�ೆ yದಲು, ಸೃ�K 2_ಾ�ಣ.ಾ�ಾಗ,  ವತ�_ಾನ-�ೕ�ೆ ಎQಾ7 ;ಾಲದಲೂ7 ಇರುವಂತಹದು4. ಭಗವಂತ 
ಭೂತ ಭವF *ಾಗೂ ಭವ:ಗಳ 	ಾಥ (2Sಾಮಕ ಶV8). ಓಂ;ಾರದZ7 'ಅ' ಎಂದ(ೆ ಅ:ೕತ-ಅಂದ(ೆ ಭೂತ;ಾಲ; 
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'ಉ' ಎಂದ(ೆ 'ಉತ�ನ�.ಾದ £ಣ' *ಾಗೂ '{' ಎಂದ(ೆ ಇನು� 2�ೕ�ಯ.ಾಗುವ ;ಾಲ. '	ಾಥ' ಎಂದ(ೆ ಒXೆಯ. 
	ಾವY Sಾ%ಂದ �ೇ` ಪXೆಯ�ೇ;ೋ ಅವನು '	ಾಥ'. ನಮ\ ಸಮMೆFಗ0�ೆ ಏ;ೈಕ ಪ%*ಾರ *ಾಗೂ ಏ	ೇ 
;ೇ0ದರೂ ;ೊಡಬಲ7, ಎQಾ7 ;ಾಲದಲೂ7 ಏಕರೂಪ.ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ  ಭೂತಭವFಭವ	ಾ�ಥಃ.  
ಇ	ೊ�ಂದು �ಧದZ7 ಈ 	ಾಮವನು� �ೕ�ೆ º`ಸಬಹುದು. ಭೂತ+ಭ�+ಅಭವ¾+	ಾಥ.  ಭಗವಂತ ಎಲ7ರ 
ಒXೆಯ. 'ಭೂ:ಗಳU' ಎಂದ(ೆ ಭಗವಂತ	ೆXೆ�ೆ ಚZಸುವ Mಾ:±ಕರು; ಭ�ಗಳU ಎಂದ(ೆ ಭಗವಂತ2ಂದ 2D�ಷK 
ದೂರದZ7ದು4 ಅQೆ7ೕ ಸುತು8ವ  2ತFಸಂMಾ%ಗಳU. 'ಅಭವ¾' ಎಂದ(ೆ ಭಗವಂತನ �ರುದ§ ಕತ8Z	ೆXೆ�ೆ ಚZಸುವ 
9ಾಮಸರು. ಈ ಎಲ7ರ ಒXೆಯ(	ಾಥ)	ಾದ ಭಗವಂತ ಭೂತಭವFಭವ	ಾ�ಥಃ.  
೨೯೧) ಪವನಃ 
'ಪವನ' ಎನು�ವ ಪದದ ಪ�Iದ§.ಾದ ಅಥ� '�ಾ0' ಅಥ.ಾ .ಾಯು�ೇವರು. ನಮ\ �ೕವವನು� 2ಯಂ:�ಸುವ 
.ಾಯು�ೇವರZ7 ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಪವನಃ. ಈ 	ಾಮದ ಇ	ೊ�ಂದು ಅಥ� 'ಚಲ	ೆ'. ಪವ9ೇ ಇ: 
ಪವನಃ. ಅಂದ(ೆ 2ರಂತರ ಚZಸುವಂತಹದು4. ಎಲ7ರ ಒಳಗೂ ಅಂತSಾ��Sಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಆSಾ 
ವಸು8�ನZ7 ಆSಾ ರೂಪದZ7ದು4 2ರಂತರ ಚಲ	ೆ ;ೊಡು:8ರು9ಾ8	ೆ. ನಮ\ �ೇಹದZ7 ಆತನ ಚಲ	ೆ 2ಂ9ಾ£ಣ 
	ಾವY 'ಶವ' .ಾಗು9ೆ8ೕ.ೆ. ಅವನು ಪ+ವನಃ; ಇZ7 'ಪ' ಎಂದ(ೆ 'Aಾಲ	ೆ'. ನಮ\ನು� *ಾಗೂ ಸಮಸ8 ಬ�*ಾ\D 
�ೇವ9ೆಗಳನು� AಾZಸುವ ಶV8. ಉಪ2ಷ:8ನZ7 ಭಗವಂತನನು� ವನಃ ಎಂD�ಾ4(ೆ. ವನಃ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ರೂ 
ಭ�ಸ�ೇ;ಾದ, z�ೕ:Wಂದ ಉAಾಸ	ೆ _ಾಡತಕ<ಂತಹ, ಎಲ7ರೂ ಆ,ೆéಸ�ೇ;ಾದ ವಸು8. ಸಹಸ� ರೂಪ	ಾ? 
ಸಹಸ� �ೕವರZ7 	ೆQೆI, 2ರಂತರ AಾZಸುವ ಭಗವಂತ ಪವನಃ.  
೨೯೨) Aಾವನಃ 
ಭಗವಂತ2ರುವ ಪ�:�ಂದು ವಸು8  Aಾವನ.ಾ?ರುತ8�ೆ. ಆತ Aಾ�ಣ�ೇವರZ7 ಸ2��ತ	ಾ?  ನy\ಳ?ರುವ 
ತನಕ ನಮ\ �ೇಹ Aಾವನ.ಾ?ರುತ8�ೆ. ಆತ *ೊರಟು*ೋದ ಮರು£ಣದZ7 ನಮ\ ಮೃತ�ೇಹ 
'ಅಪ�ತ�.ೆ2ಸುತ8�ೆ'. ಭಗವಂತ Aಾ+ವನಃ; ಇZ7 'Aಾ' ಎಂದ(ೆ 'Aಾನ' *ಾಗೂ ವನಃ ಎಂದ(ೆ ರ£ಕ. ಸೂಯ�ನZ7 
ಸ2��ತ	ಾ?ದು4, ಸೂಯ�Vರಣ ರೂಪದZ7 ಭೂ�Wಂದ 2ೕರನು� Aಾನ _ಾ`, yೕಡಗಳ ಮು°ೇನ 
ಮ¢ೆಸು%I, 2ರಂತರ.ಾ? ಋತುಗಳ ಮು°ೇನ ನಮ\ನು� ರ�ಸುವ ಭಗವಂತ Aಾವನಃ. 
೨೯೩) ಅನಲಃ 
‘ಅನಲ’ ಎನು�ವYದ;ೆ< ಪ�Iದ§.ಾದ ಅಥ� '�ೆಂV'. ,ಾI³Ãೕಯ 2ವ�ಚನದZ7 ಇದ;ೆ< �¤ಷK.ಾದ ಅಥ���ೆ. 
ಅನಲಃ ಎಂದ(ೆ ಎಷುK ;ೊಟKರೂ Mಾಕು ಎನ�ದವನು!  ಅ?� ಭೂ�ಯZ7 ಭಗವಂತನ ಆ(ಾಧ	ೆಯ ಮುಖF 
ಪ�:ೕಕ. ಅ?�*ೋತ� ಮು°ೇನ ಭಗವಂತನ ಆ(ಾಧ	ೆ ಅತFಂತ ,ೆ�ೕಷ3. ಅ?��ೆ 	ಾವY ಎNೆKೕ ಹ�ಸು«ಗಳನು� 
*ಾVದರೂ ಅದು I±ೕಕ%ಸುತ8�ೆ. ಅ?� ಮಣು� *ಾಗೂ 2ೕ%?ಂತ ಶುದ§. ಇದ;ಾ<? ,ಾಸ³ದZ7 ಅ?��ೆ �,ೇಷ 
Mಾ¬ನ��ೆ. ಋ�ೆ±ೕದದZ7 "ಅ?��ೕ¢ೇ ಪY(ೋ�ತಂ " ಎಂD�ಾ4(ೆ. ಅ?�ಯZ7 ಸ2��ತ	ಾ? ಆಹು:ಯನು� 
I±ೕಕ%ಸುವ �ೋ:ಮ�ಯ	ಾದ ಭಗವಂತ ಅನಲಃ. ಇನು� ಅನಲಃ ಎನು�ವYದ;ೆ< ತೃz8 ಇಲ7ದವನು ಎನು�ವ 
ಅಥ�ವ[ ಇ�ೆ. ಭಗವಂತ ಭಕ8ರ ಅªೕನ; ಭಕ8%�ೆ ಎಷುK ;ೊಟKರೂ ಆತ2�ೆ ತೃz8 ಇಲ7! ಆದ4%ಂದ ಭಕ8ರ 
ಪ(ಾªೕನ	ಾದ ಭಗವಂತ ಅನಲಃ.  
೨೯೪) ;ಾಮ*ಾ 
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;ಾ+ಅ+ಮ-;ಾಮ; ';ಾ' ಎಂದ(ೆ ಕು:«ತ, 'ಅ' ಎಂದ(ೆ ಅ ಾನ *ಾಗೂ 'ಮ' ಎಂದ(ೆ ಬಯ;ೆ. 'ಹ' ಎಂದ(ೆ 'ಹಂ: 
ಅಥ.ಾ 	ಾಶ'. ಆದ4%ಂದ ;ಾಮ*ಾ ಎಂದ(ೆ ಅ ಾನDಂದ ಬರುವ ;ೆಟK ಬಯ;ೆಯನು� 	ಾಶ _ಾಡುವವನು. ;ೆಟK 
;ಾಮ	ೆಗಳನು� *ೊತ8 ದುಜ�ನರನು� 	ಾಶ_ಾಡುವವನು ;ಾಮ*ಾ. ಕೃಷ�	ಾ? ಕಂಸ *ಾಗೂ ಜ(ಾಸಂಧರನು�, 
(ಾಮ	ಾ? (ಾವಣ-ಕುಂಭಕಣ�ರನು�, ವ(ಾಹ	ಾ? �ರ~ಾF£ನನು�, ನರIಂಹ	ಾ? �ರಣFಕ�ಪYವನು� 
ಸಂ*ಾರ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ ದುಷK ;ಾಮ	ೆಗಳನು� ಎಂದೂ 	ೆರ.ೇ%Iಲ7. ಭಕ8ರ ಅ¨ೕಷKವನು� ಪ[(ೈಸುವ 
ಆತನZ7 	ಾವY 'ನಮ\ನು� ;ೆಟK ಬಯ;ೆಗ0ಂದ Aಾರು_ಾ` ಮುV8 ಕರುHMೆಂದು’ �ೇಡ�ೇಕು.  
೨೯೫) ;ಾಮಕೃ¾  
ಸದ^ಯ;ೆಗಳ ತಂ�ೆ ಭಗವಂತ.  ಆತ ಬಯ;ೆಗಳ ಅ¨_ಾ2 ;ಾಮನನು� ಹು¹KIದವ. ;ೆಟK ;ಾಮ	ೆಗಳ 
ಅ¨_ಾ2 ';ಾಲ	ೇ�' ಕಂಸನನು� ಸಂಹ%Iದ ಭಗವಂತ ;ಾಮಕೃ¾. 
೨೯೬) ;ಾಂತಃ 
ಭಗವಂತ ಎಲ7ರೂ ಬಯಸುವ ಚಲುವ. ಮನ\ಥ2ಗೂ Mೌಂದಯ�ವನು� ;ೊಟK ಭಗವಂತ ಚಲುವರ ಚಲುವ. 
ಕಂ+ಅಂತಃ –;ಾಂತಃ. ಇZ7 ಕಂ ಎಂದ(ೆ ತುD. ಆದ4%ಂದ ;ಾಂತಃ ಎಂದ(ೆ ಆನಂದದ ತುತ8-ತುD. ಭಗವಂತ 
ಆನಂದದ ಪ(ಾ;ಾNೆK.  ಾ2ಗ0�ೆ ಆನಂದವನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ Aಾzಗ0�ೆ ಅದರ ಅಂತ! ಪರಂಪ(ೆಯZ7 
ಆನಂದವನು� ಪXೆದ ಅ: �ೊಡÂ ಶV8Sಾದ ಶ9ಾನಂದ2?ಂತಲೂ ಆ�ೆ?ನ ಶV8Sಾದ ಭಗವಂತ ;ಾಂತಃ.  
೨೯೭) ;ಾಮಃ 
ಭಗವಂತ ಎಲ7ರೂ ಬಯಸುವಂತವನು. ಅಳ9ೆ _ಾಡಲು ಅMಾಧF.ಾದ  ಾ	ಾನಂದಗಳ ಪ%ಪ[ಣ� ಸ±ರೂಪ 
ಭಗವಂತ ;ಾಮಃ. 
೨೯೮) ;ಾಮಪ�ದಃ 
ಸದ^ಯ;ೆಗಳನು� ನಮ\ ಕಮ�ಫಲಕ<ನುMಾರ.ಾ? ಈXೇ%ಸುವ, ಎQಾ7 �.ೇVಗಳU ಬಯಸುವ ಅತFಂತ 
ಅಮೂಲF ವಸು8 ಭಗವಂತ. ಭಕ8ರ ಬಯ;ೆಗಳನು� ಈXೇ%ಸುವZ7 ಭಗವಂತ2�ೆ ತೃz8@ೕ ಇಲ7. ತನ� ಸಹMಾ�ರು 
9ೋಳUಗ0ಂದ ಭಕ8;ೋ¹ಯ ಅ¨ೕಷKವನು� ಈXೇ%ಸುವ ಭಗವಂತ ;ಾಮಪ�ದಃ. 
೨೯೯) ಪ�ಭುಃ 
ಭಕ8;ೋ¹ಯ ಸ.ಾ�¨ೕಷKವನು� 	ೆರ.ೇ%ಸುವ ಭಗವಂತ ಸವ�ಸಮಥ�. Sಾ%�ೆ Sಾವ ;ಾಲದZ7 ಏನನು� 
;ೊಡ�ೇಕು, ಏನನು� ;ೊಡ�ಾರದು ಎನು�ವYದು ಅವ2�ೆ :0D�ೆ. 	ಾವY ನಮ\ ಮಕ<ಳU ಬಯIದ4	ೆ�Qಾ7 
;ೊಡುವYDಲ7. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಮಕ<0�ೆ SಾವYದು ಒ¢ �ೆಯದು *ಾಗೂ SಾವYದು ;ೆಟKದು4 ಎನು�ವ ಅ%�ರುವYDಲ7. 
ಭಗವಂತ ಕೂXಾ *ಾ�ೇ. ಆತ  ತನ� ಭಕ8ರ ಅ¨ೕಷKವನು� ಅವರ ಒ0:ಗನುಗುಣ.ಾ? ;ೊಟುK ಉದ§%ಸುವ 
ಪ�ಭುಃ.  

ಸಹಸ�	ಾಮ �ವರ~ೆ-೩೦೦ 

ಯು�ಾDಕೃದುF�ಾವ9ೋ� 	ೈಕ_ಾ�ೕ ಮ*ಾಶನಃ । 
ಅದೃ,ೆ6Fೕ ವFಕ8ರೂಪಶ� ಸಹಸ��ದನಂತ�¾ ॥೪೬॥ 

೩೦೦) ಯು�ಾDಕೃ¾ 
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ಈ ಪ�ಪಂಚ ಸೃ�KSಾದಂD2ಂದ ಒಂದು ಯುಗದ ಕಲ�	ೆW�ೆ. ಯುಗಗಳ 	ಾಲು< ಗುಂಪY Mೇ% ಒಂದು 
ಯುಗಚಕ�.ಾಗುತ8�ೆ. ಎಲ7V<ಂತ Bಕ< ಯುಗ ಕZಯುಗ. ಇದರ ಅವª 	ಾಲು< ಲ£ದ ಮೂವ9ೆ8ರಡು Mಾ�ರ 
ವಷ�ಗಳU. �ಾ±ಪರ ಯುಗದ ಅವª ಕZಯುಗದ ಎರಡರಷುK. ಅಂದ(ೆ ಎಂಟು ಲ£ದ ಅರವ9ಾ�ಲು< Mಾ�ರ 
ವಷ�ಗಳU. ಕZಯುಗದ ಮೂರರಷುK ಅವª 9ೆ�ೕ9ಾಯುಗ. ಅಂದ(ೆ ಹ	ೆ�ರಡು ಲ£ದ 9ೊಂಬ9ಾ8ರು Mಾ�ರ 
ವಷ�ಗಳU. ಯುಗದ ಆD ಕೃತಯುಗ. ಇದರ ಅವª ಕZಯುಗದ 	ಾಲು<ಪಟುK-ಅಂದ(ೆ ಹD	ೇಳU ಲ£ದ 
ಇಪ�9ೆ8ಂಟು Mಾ�ರ ವಷ�ಗಳU. ಆದ4%ಂದ ಒಂದು ಯುಗಚಕ�ದZ7 ನಲವತೂ\ರು ಲ£ದ ಇಪ�ತು8 Mಾ�ರ 
ವಷ�ಗ0ರುತ8.ೆ. ಇಂತಹ ಇಪ�9ೊ8ಂದು ಯುಗಚಕ�ಗ0�ೆ ಹD	ೆಂಟು ಲ£ದ ಐವತು8 Mಾ�ರ ವಷ�ಗಳನು� 
Mೇ%Iದ(ೆ ಒಂದು ಮನ±ಂತರ(೩೦,೬೭,೨೦,೦೦೦+೧೮,೫೦,೦೦೦). ಇಂತಹ ಹD	ಾಲು< ಮನ±ಂತರಗಳU 
*ಾಗೂ �ೊ9ೆ�ೆ ಮನ±ಂತರಗಳ ನಡು�ನ ಹDಮೂರು ಪ�ಳಯ;ಾಲದ ಇಪ�ತು8Mಾ�ರ ವಷ�ಗಳU. ಒ¹K�ೆ ೪೩೨ 
;ೋ¹ (೩೦,೮೫,೭೦,೦೦೦x೧೪+೨೦,೦೦೦) ವಷ�ಗಳU. ಇದು ಚತುಮು�ಖನ ಒಂದು ಹಗಲು. ಆದ4%ಂದ 
ಚತುಮು�ಖನ ಒಂದು Dನ ಅಂದ(ೆ ೮೬೪ ;ೋ¹ ವಷ�ಗಳU. ಚತುಮು�ಖನ ಆಯುಸು« ೧೦೦ ವಷ�. ಅಂದ(ೆ 
೩೧ Mಾ�ರದ ೧೦೪ Mಾ�ರ ;ೋ¹ ವಷ� (೮೬೪,೦೦೦೦೦೦೦x೩೦x೧೨x೧೦೦= 
೩೧,೧೦೪,೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦) ಈ %ೕ: ;ಾಲ ಚಕ� :ರುಗು:8ರುತ8�ೆ. ಕZಯುಗ ಕಲಹಗಳ ಯುಗ. ಆದ(ೆ 
9ೆ�ೕ9ಾಯುಗದಲೂ7 ಕೂXಾ (ಾವಣನಂತಹ ದುಷK (ಾ£ಸ%D4ದ4ರು ಎನು�ವYದನು� 	ಾವY ಮ(ೆಯ�ಾರದು. 
ಆದ4%ಂದ ಭಗವಂತನ 2ರಂತರ ಉAಾಸ	ೆ ನಮ\ ಬದುಕನು� ಕೃತಯುಗ;ೆ< ;ೊಂXೊಯFಬಲು7�ೇ *ೊರತು 
;ಾಲವಲ7. ಕZಯುಗದZ7ದು4 ಕೃತಯುಗದ ಆನಂದವನು� ಭಗವಂತನ 2ರಂತರ ಉAಾಸ	ೆWಂದ 
ಪXೆಯಬಹುದು. ಇದು ಭಗವಂತನ ‘ಯು�ಾDಕೃ¾’ 	ಾಮ ಉAಾಸ	ೆಯ 9ಾತ�ಯ�. ಯುಗದ ಆDಯZ7 ಬ�ಹ\-
ಸರಸ±: *ಾಗೂ Aಾ�ಣ-+ಾರ:ಯರನು� ಸೃ�K _ಾ`ದ ಭಗವಂತ ಯು�ಾDಕೃ¾. 
೩೦೧) ಯು�ಾವತ�ಃ  
�ೕQೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಯುಗದ ಆD�ೆ ;ಾರಣಕತ�	ಾದ ಭಗವಂತ ಯುಗದ ಆವತ�	ೆಗೂ ;ಾರಣಕತ�. ಯುಗದ 
ನಂತರ ಯುಗ, ಚತುಯು�ಗದ ನಂತರ ಚತುಯು�ಗ, ಮನ±ಂತರದ ನಂತರ ಮನ±ಂತರ, �ೕ�ೆ �ಶ±ದ 
ಆವತ�	ೆ�ೆ ;ಾರಣಕತ�	ಾ?, ಪ�:�ಂದು ಗಂಡು *ೆH�ನZ7 ಕು0ತು ಸೃ�Kಚಕ�ವನು� :ರು?ಸುವ ಭಗವಂತ 
ಯು�ಾವತ�ಃ.   
೩೦೨) 	ೈಕ_ಾಯಃ 
ಭಗವಂತನ _ಾ@ ಅ	ೇಕ. .ೈDಕ Mಾ�ತFದZ7 '_ಾಯ' ಎನು�ವ ಪದ;ೆ< ' ಾನ, ಇ�ೆ¼, ಮ�� ಇ9ಾFD 
ಅಥ���ೆ. “ಭಗವಂತನ _ಾ@Wಂದ ಈ ಜಗತು8 ಸೃ�KSಾWತು” ಅಂದ(ೆ ಭಗವಂತನ ಅನಂತ  ಾನಶV8 
*ಾಗೂ ಇ�ಾ¼ ಶV8Wಂದ ಈ ಜಗತು8 ಆ�Nಾ<ರ.ಾWತು ಎಂದಥ�. ಭಗವಂತ ಅನಂತ ಮ�ಮ. ಅವನ 
ಮ���ೆ ಎ~ೆWಲ7, ಅದು ಅಪರಂAಾರ.ಾದದು4. ಇನು� _ಾ@ ಎಂದ(ೆ yೕಹಕ ಶV8. 	ೈಕ_ಾಯ ಎಂದ(ೆ 
ನಮ\ನು� ಎರಡು yೕಹಕ ಶV8ಗ0ಂದ ಕ¹K*ಾVದ ಭಗವಂತ. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ: (೧)ನಮ�ೆ ನಮ\ ಸ±ರೂಪದ 
ಅ%.ೇ ಇಲ7ದಂ9ೆ _ಾಡುವ _ಾSಾ ಪರ�ೆ *ಾಗೂ (೨) ಭಗವಂತನ ಮತು8 ನಮ\ ನಡು.ೆ ಇರುವ ಪರ�ೆ. ಈ 
ಪರ�ೆಯನು� ಭV8ಪ[ವ�ಕ  ಾನDಂದ _ಾತ� ಸ%ಸಲು MಾಧF. �ೕ�ೆ  ಾನಸ±ರೂಪ	ಾ?ದು4,  ಾ2ಗ0�ೆ ತನ� 
ಅ%ವನು� ಕರುHಸುವ ಭಗವಂತ 	ೈಕ_ಾಯಃ    
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೩೦೩) ಮ*ಾಶನಃ  
ಮ*ಾ+ಅಶನ-ಅಂದ(ೆ ಇ`ೕ ಜಗತ8ನು� ಕಬ0I �ೕಗ2�ೆ�ಯZ7 ಪವ`ಸುವ ಭಗವಂತ. ಕåೋಪ2ಷ:8ನZ7 
*ೇಳUವಂ9ೆ: ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಭಗವಂತ2�ೆ ಬ�ಹ\-.ಾಯು ;ೇವಲ ಒಂದು ತುತು8 ! ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಸಮಸ8 
�ಶ±ವನು� ಕಬ0I ತನ� ಉದರದZ7 Òೕ�ಸುವ *ಾಗೂ ಪYನಃ ತನ� 	ಾ¨Wಂದ ಸೃ�Kಯ 2_ಾ�ಣ _ಾಡುವ 
ಭಗವಂತ ಮ*ಾಶನಃ. ಇನು� ಈ 	ಾಮವನು� ಮ*ಾ+ಶ+ನ ಎಂದು ಒXೆದು ಅ×ೈ�ಸಬಹುದು. ಇZ7 'ಶ' ಅಥ.ಾ 
'ಶಂ' ಎಂದ(ೆ ಅಂತರಂಗದ ಆನಂದ. 'ನ' ಎಂದ(ೆ ನಯ:. �ೕವ%�ೆ ಅಂತರಂಗದ ಮಹ�ಾನಂದವನು� 
;ೊಡುವವ ಮ*ಾಶನಃ. ಮಹ9ಾ8ದ ಆMೆ ಉಳ�ವರು ಮ*ಾಶರು. ಇZ7 ಮಹ9ಾ8ದ ಆMೆ ಎಂದ(ೆ SಾವY�ೇ (ಾಗ-
�ೆ±ೕಷ�ಲ7�ೆ ಇ`ೕ ಜಗ:8ನ ಕQಾFಣ ಬಯಸುವYದು.  ಾ2ಗ0�ೆ ಇಂತಹ I¬:ಯನು� ಕರುHಸುವ ಭಗವಂತ 
ಮ*ಾಶನಃ.  
೩೦೪) ಅದೃಶFಃ 
ಅದೃಶFಃ ಎಂದ(ೆ ;ಾಣIಗದವನು. ಭಗವಂತ ನಮ\ �ೕವನ 	ಾಟಕದ ಸೂತ�$ಾರ. ಆದ(ೆ ಆತ 
;ಾಣIಗುವYDಲ7. ಇದ;ೆ< �,ೇಷ ;ಾರಣ��ೆ. ನಮ\ ಕH��ೆ ;ಾಣುವYದು ;ೇವಲ ಮಣು�-2ೕರು-�ೆಂVWಂ�ಾದ 
ವಸು8 _ಾತ�. ಭಗವಂತನ ಆ;ಾರ ಮಣು�-2ೕರು-�ೆಂVWಂ�ಾ?ಲ7(9ೆéಗುಣFವ��ತ). ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಸ±ಯಂ 
ಇ�ೆ¼Wಂದ _ಾತ� ;ಾHI;ೊಳ�ಬಲ7. 
೩೦೫) ವFಕ8ರೂಪಃ (ಅವFಕ8ರೂಪಃ) 
ಭಗವಂತನ ರೂಪ  ಾ	ಾನಂದ ಸ±ರೂಪ. ಆನಂದ, ದುಃಖ, ಸುಖ,  ಾನ, ಅ ಾನ, ಇ9ಾFD ಕH��ೆ ;ಾಣುವ 
ವಸು8ಗಳಲ7. ಭಗವಂತ  ಾ	ಾನಂದಮಯ	ಾದ4%ಂದ ಆತ ಅವFಕ8. ಆದ(ೆ ಆತ ಬಯIದ(ೆ ವFಕ8	ಾಗಬಲ7. ಆತ 
ಒZದ	ೆಂದ(ೆ ತನ� ರೂಪವನು� 9ೆ(ೆದು 9ೋ%ಸು9ಾ8	ೆ. ಅವ9ಾರರೂಪ	ಾ? ಬಂ�ಾಗ ಭಗವಂತ ಎಲ7%ಗೂ 
;ಾHI;ೊಳU�9ಾ8	ೆ. ಸೂತ�$ಾರ	ಾದ ಭಗವಂತ ಸ±ಯಂ ತನ� Aಾತ�ವನು� 2+ಾWಸಲು ಅವ9ಾರ 
ರೂzSಾ? ಭೂ�?0ದು ಬರು9ಾ8	ೆ. *ೊರಗH��ೆ ;ಾಣದ ಭಗವಂತ Mಾಧಕ%�ೆ $ಾFನದZ7 
;ಾHI;ೊಳU�9ಾ8	ೆ. Mಾಧಕ $ಾFನದZ7 ಭಗವಂತನನು� ;ಾಣಲು ತನ� ಮನಸ«ನು� ಅH�ೊ0ಸು9ಾ8	ೆ. ಆದ(ೆ 
ಇದು ಸುಲಭದ ;ೆಲಸವಲ7. ಮನಸ«ನು� 2ಯಂ:�I, ಬುD§ಯನು� 2ಯಂತ�ಣ _ಾ`, ಅದ(ಾ�ೆ?ನ ಅಹಂ;ಾರ, 
Bತ8, �ೇತನ ಎಲ7ವನೂ� 2ಯಂತ�ಣ _ಾ`, ಒಂದು ºಂದು�ನZ7 ಏ;ಾಗ�	ಾ�ಾಗ- ಮನಸು« ಭಗವಂತನ 
ಪ�:ೕಕವನು� ಕXೆಯುತ8�ೆ. ಈ %ೕ: $ಾFನದZ7 ;ಾಣುವ  ಭಗವಂತನ ರೂಪ ;ೇವಲ ನಮ\ ಸಂMಾ<ರದ ಪ�:�. 
Mಾ�ಾ¾ ಭಗವಂತನನು� ;ಾಣ�ೇ;ಾದ(ೆ 	ಾವY ನಮ\ ಪಂಚ;ೋಶಗ0ಂದ ಈ�ೆ ಬಂದು 
 ಾ	ಾನಂದಮಯ(ಾಗ�ೇಕು. ಈ I¬:ಯZ7 ಮನಸು« ;ೆಲಸ _ಾಡುವYದನು� 2Z7I ಆತ\.ೇ �ೕBಸಲು 
ಆರಂ¨ಸುತ8�ೆ. ಆಗ  ಾ	ಾನಂದರೂಪ	ಾದ ಭಗವಂತನನು� Mಾ�ಾ¾ ;ಾಣಬಹುದು. ಈ ;ಾರಣ;ಾ<? 
ಭಗವಂತನ ರೂಪ ವFಕ8 *ಾಗೂ ಅವFಕ8!   
೩೦೬) ಸಹಸ��¾ 
ಭಗವಂತ Mಾ�ರ ರೂಪವನು� 9ೊಟKವ. ವFV8 ಒಂ�ೇ ಆದರೂ ಅವ9ಾರದZ7 ಅ¨ವFV8 �ೇ(ೆ �ೇ(ೆ. ವFV8 ಏಕ- 
ಅ¨ವFV8 ಅನಂತ. ಸೃ�Kಯ ಆDಯZ7 ಭಗವಂತ ಪ�ದುFಮ�, ಅ2ರುದ§, ಸಂಕಷ�ಣ ಮತು8 .ಾಸು�ೇವ ಎನು�ವ  
	ಾಲು< ರೂಪದZ7 ವFಕ8	ಾದ. ನಂತರ ಪಂಚರೂಪ, ನಂತರ ;ೇಶ.ಾD �ಾ±ದಶರೂಪ, ನಂತರ ಸಂಕಷ�~ಾD 
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ಇಪ�9ಾ�ಲು< ರೂಪ ಆನಂತರ 	ಾ(ಾಯ~ಾD ೧೦೮ ರೂಪ, ಆ �ೕQೆ �,ಾ±D ಸಹಸ�ರೂಪ. �ೕ�ೆ ಭಗವಂತನ 
ರೂಪ ಅನಂತ. �ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮದZ7 ಬರುವ Mಾ�ರ 	ಾಮಗಳU ಭಗವಂತನ ಒಂ�ೊಂದು ರೂಪದ ಪ�:ೕಕ. 
ಸಹMಾ�ರು �ೇವ9ೆಗಳನು� ತನ� ವಶದZ7ಟುK;ೊಂ`ರುವ ಭಗವಂತ2�ೆ Aಾ�ಣತತ± ಸ�ಾ �ೊ9ೆ�ಾರ. 
ಸಹMಾ�ರು ದುಷK (ಾ£ಸರನು� ಸಂ*ಾರ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ ಸಹಸ��¾.   
೩೦೭) ಅನಂತ�¾ 
ಭಗವಂತ ಅನಂತವನು� �ೆದ4ವನು *ಾಗೂ ಅನಂತದ �ೊ9ೆ?ರುವವನು. ?ೕ9ೆಯZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ: 

ಅನಂತMಾ�I\ 	ಾ�ಾ	ಾಂ ವರು~ೋ SಾದMಾಮಹ{ । 
 zತೄ~ಾಮಯ�_ಾ �ಾI\ ಯಮಃ ಸಂಯಮ 9ಾಮಹ{ ॥ (ಅ-೧೦ ,ೆ67ೕ-೨೯) 

	ಾಗರ *ಾವYಗಳZ7 ,ೇಷ 	ಾನು (ಅ0�ರದ4%ಂದ 'ಅನಂತ' ಎ2�I ,ೇಷನZ7�ೆ4ೕ	ೆ). ಜಲಚರಗಳ ಒXೆಯ 
ವರುಣ 	ಾನು, zತೃ �ೇವ9ೆಗಳZ7 ಆಯ�ಮ 	ಾನು, ದಂ`ಸುವವರZ7 ಯಮ 	ಾನು. �ೕ�ೆ 	ಾಗರನZ7 
�,ೇಷ.ಾ? ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ,ೇಷಶಯನ	ಾದ ಅನಂತ�¾. 

ಇNೊKೕs�¤ಷKಃ ¤NೆKೕಷKಃ ¤ಖಂ`ೕ ನಹುNೋ ವೃಷಃ । 
;ೊ�ೕಧ*ಾ ;ೊ�ೕಧಕೃತ<9ಾ� �ಶ±�ಾಹುಮ��ೕಧರಃ  ॥೪೭॥ 

೩೦೮) ಇಷKಃ 
SಾವY�ೇ ಒಂದು ವಸು8ವನು� �ೌರ�I ಆದ%ಸ�ೇ;ಾದ(ೆ ಅದು ನಮ�ೆ ಇಷK.ಾಗ�ೇಕು. ಭಗವಂತನ 
ರೂಪಗಳU ಹಲವY; *ಾಗೂ ಒ�ೊ^ಬ^%�ೆ ಒಂ�ೊಂದು ರೂಪ ಇಷK. ಇZ7 ಇಷK ಎಂದ(ೆ ನಮ\ z�ೕ:�ೆ Aಾತ�.ಾದ 
ವಸು8. ಭಗವಂತ ಎಲ7ರೂ z�ೕ:ಸ�ೇ;ಾದ ವಸು8. ಇ	ೊ�ಂದು ಅಥ�ದZ7 ಇಷKಃ ಎಂದ(ೆ ಎQಾ7 Sಾಗಗ0ಂದ 
ಆ(ಾªಸಲ�ಡುವವನು. ?ೕ9ೆಯZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ:  

ಅಹಂ � ಸವ� ಯ ಾ	ಾಂ ಭೂ;ಾ8 ಚ ಪ�ಭು(ೇವ ಚ ॥ಅ-೯-,ೆ67ೕ-೨೪॥ 
	ಾವY SಾವY�ೇ �ೇವ9ೆಯ ಕು%ತು Sಾಗ _ಾ`ದರೂ ಅದು ;ೊ	ೆ�ೆ ತಲುಪYವYದು ಅಂತSಾ��Sಾದ 
ಭಗವಂತನ	ೆ�ೕ. �ೕ�ೆ ಎQಾ7 Sಾಗಗ0ಂದ ಆ(ಾªಸಲ�ಡುವ, ಎಲ7%ಗೂ ಇಷK	ಾದ 'ಇಷK�ೇವ' ಭಗವಂತ ಇಷKಃ. 
೩೦೯) ಅ�¤ಷKಃ (�¤ಷKಃ) 
ಎಲ7(ೊಳ�ೆ ಅಂತSಾ��Sಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಅ�¤ಷKಃ ; ಆತ ಎಲ7%?ಂತ *ೆಚು� �,ೇಷ9ೆ ಉಳ�ವನು 
(Extraordinary). ಅMಾ$ಾರಣ ಗುಣವYಳ� ಸ²ೕ�ತÏಷK ಭಗವಂತ �¤ಷKಃ. ಇZ7 ¤ಷK ಎಂದ(ೆ ',ೇಷ' ಎನು�ವ 
ಅಥ�ವನೂ� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಭಗವಂತ ಮ*ಾ ಪ�ಳಯದ ನಂತರ ;ೊ	ೆ�ೆ ಉ0ಯುವ ಏಕ_ಾತ� ಶV8. ಪ�ಪಂಚ;ೆ< 
ಭಗವಂತನ ಅ%ವನು� ;ೊಟKವರು  ಾ2ಗಳU.  ಾ2ಗಳ ಉಪ�ೇಶDಂದ Sಾರನು� :0ಯಲು MಾಧF²ೕ 
ಅವನು �¤ಷKಃ 
೩೧೦) ¤NೆKೕಷKಃ 
¤ಷKರು ಎಂದ(ೆ ಸಂಪ��ಾಯDಂದ ಬಂದ ಸತFದ ಅ%ವನು� ಪXೆದವರು; ಗುರು ಉಪ�ೇಶದಂ9ೆ ಸತFದ 
_ಾಗ�ದZ7 ನXೆಯುವವರು. ಬಲ7ವ%�ೆ ಇಷK.ಾದ *ಾಗೂ ಬಲ7ವ%ಂದ ಪ[�ತ	ಾಗುವ ಭಗವಂತ ¤NೆKೕಷKಃ.  
೩೧೧) ¤ಖಂ`ೕ 
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Mಾ_ಾ�ಕ.ಾ? ಈ ಪದ;ೆ< ತAಾ�ದ ಅಥ� ರೂ�ಯZ7�ೆ. ಆದ(ೆ ¤ಖಂ`ೕ ಎಂದ(ೆ ಮೂಲಭೂತ.ಾ? ¤ಖಂಡ 
ಉಳ�ವನು. ¤ಖ+ಅಂಡ ಎನು�ವZ7  ¤ಖ ಎಂದ(ೆ ತQೆಗೂದಲು. ತQೆ ಕೂದಲನು� ಚ	ಾ�? �ಾB �ಂ�ೆ 
yಟೆKಯಂ9ೆ ಕಟುKವವರು ¤ಖಂ`ಗಳU. ಕೃಷ� �ಾಲಕ2�ಾ4ಗ 9ಾW ಯ,ೆ6ೕ�ೆ ಆತನ ಕೂದಲನು� ಈ %ೕ: 
ಕಟುK:8ದ4ಳU. ಈ ;ಾರಣ;ಾ<? ಆತನನು� ¤ಖಂ`ೕ ಎಂದು ಕ(ೆಯು:8ದ4ರು. ನ�ಲು ಗ%ಯನು� ತQೆಯZ7 
ಧ%ಸುವವರನೂ� ಕೂXಾ ¤ಖಂ`ೕ ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. ಕೃಷ� �ಾಲಕ2�ಾ4ಗ ಇತರ �ೋAಾಲಕರ �ೊ9ೆ 
ನ�ಲುಗ% ಧ%ಸು:8ದ4. ಆ ;ಾರಣ;ಾ<? ಆತನನು� ¤ಖಂ`ೕ ಎನು�ವYದು .ಾ`;ೆ. 
ಈ 	ಾಮವನು� ಒXೆದು 	ೋ`ದ(ೆ ¤+ಖಂ`; ಇZ7 ¤ ಎಂದ(ೆ ಸ�ಾ ಅ ಾನದ 2�ೆ4ಯZ7ರುವವರು. 
ಇಂತವರನು� ಖಂ`ಸುವ ಭಗವಂತ ¤ಖಂ`ೕ. ಶಂ ಎಂದ(ೆ ಸುಖ. ಸ±ಯಂ ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ	ಾ?ದು4, 
ದುಃಖಮಯ.ಾದ ಸಂMಾರವನು� ಖಂ`I ಮುV8 ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ, ಸುಖ;ೆ< ಅ�ೕಗF(ಾದವರ ಸುಖವನು� 
ಖಂ`ಸುವ ¤ಖಂ`ೕ.  
೩೧೨) ನಹುಷಃ  
ನಮ\ನು� ಸಂMಾರ ಬಂಧನದZ7 IಲುVಸುವ, ;ೊ	ೆ�ೆ ಸಂMಾರ ಬಂಧDಂದ º`I yೕ£ ಕರುHಸುವ 
ಭಗವಂತ ನಹುಷಃ. 	ಾವY ಅ	ೇಕ ಬಂಧನಗಳ ಸರ_ಾQೆಗ0ಂದ ಬಂªಸಲ�¹Kರು9ೆ8ೕ.ೆ. ಒಬ^ರು ಇ	ೊ�ಬ^ರನು� 
z�ೕ:ಸುವYದ;ೆ< ಅವ(ೊಳ?ರುವ SಾವY�ೋ ಒಂದು ಶV8 ;ಾರಣ.ಾ?ರುತ8�ೆ. SಾವY�ೇ Mಾ±ಥ��ಲ7�ೆ 
ಅಪ%Bತ(ಾ? ಬಂದು Mೆ�ೕಹದ ಬಂಧನದZ7 IಲುಕುವYದು; ಪ:-ಪ:�Sಾ? z�ೕ:ಯ ಬಂಧನದZ7 
ಬಂªಸಲ�ಡುವYದು-ಎಲ7ವ[ ಭಗವಂತನ 2ಯಮದಂ9ೆ. ಒಬ^ ವFV8ಯ ಸಹ.ಾಸದZ7 ನಮ\ ಹೃದಯ 
ಅರಳUವಂ9ೆ _ಾಡುವವ ಭಗವಂತ. ಇದ%ಂದ Mೆ�ೕಹ �ೆ¢ೆಯುತ8�ೆ. Mೆ�ೕಹ-Aೆ�ೕಮದ ನಂಟನು� �ೆ¢ೆಸುವವ, 
�ೆMೆಯುವವ *ಾಗೂ �ೇಪ�`ಸುವವ ಭಗವಂತ. ನಮ\ನು� ಬಂಧನ;ೆ< IಲುVಸುವ ಭಗವಂತ Sಾ.ಾಗ 
�ೇಪ�`ಸು9ಾ8	ೆ ಎಂದು :0ಯುವYದು ಕಷK. z�ೕ:�ಾ? �ೇಪ�ಡುವ ಅಥ.ಾ �ೆ±ೕಷDಂದ �ೇಪ�ಡುವ 
ಜನರನು� Mಾ_ಾನF.ಾ? 	ಾವY ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. �ೕ�ೆ ಬಂಧನದZ7 IಲುVಸುವ *ಾಗೂ ಬಂಧನDಂದ 
�ೇಪ�`ಸುವ ಭಗವಂತ ನಹುಷಃ. ಗ�ಹ-�ೋಲಗಳನು� ಒಂದ;ೊ<ಂದು ಸಂಕಷ�ಣ ಶV8Wಂದ ಬಂªI¹Kರುವ 
ಭಗವಂತ, ಪ�ಳಯ;ಾಲದZ7 ಎಲ7ವನೂ� �ೇಪ�`ಸು9ಾ8	ೆ. ಇದು ಆತನ 2ಯಮ.  
೩೧೩) ವೃಷಃ  
ರೂ�ಯZ7 ವೃಷಃ ಎಂದ(ೆ ಗೂ0 ಎನು�ವ ಅಥ���ೆ. ಆದ(ೆ .ೈDಕ.ಾ? ವೃಷಃ ಎಂದ(ೆ 'ಸು%ಸುವYದು' 
ಎಂದಥ�. ಭಕ8ರ *ಾಗೂ  ಾ2ಗಳ �ೕQೆ ಅ¨ೕಷKದ ಮ¢  ೆಸು%ಸುವ ಭಗವಂತ ವೃಷಃ. ಈ 	ಾಮದ ಇ	ೊ�ಂದು 
ಅಥ� 'ಧಮ�'. ಸ_ಾಜವನು� $ಾರ~ೆ _ಾಡುವYದು ಧಮ�. ಧಮ� ಭಗವಂತನ ಪ�:ೕಕ.  
ವೃ+ಷಃ ಇZ7 'ಷ' ಎಂದ(ೆ ಷಡುE~ಾಃ; ಭಗವಂತನ ಉAಾಸ	ೆ _ಾಡುವ ಆರು ಮೂಲ ಗುಣಗ¢ಾದ  ಐಶ±ಯ�, 
�ೕಯ�, ಯಶಸು«, ಸಂಪತು8,  ಾನ *ಾಗೂ .ೈ(ಾಗF SಾರZ7 ಪ[ಣ�.ಾ?�ೆ�ೕ ಅವನು ವೃಷಃ. [ಇದು 
ಪ[ಣ�.ಾ?ರುವYದು ;ೇವಲ ಭಗವಂತನZ7 _ಾತ�].   
೩೧೪) ;ೊ�ೕಧ*ಾ 
ಮನುಷF ;ಾಮವ	ಾ�ದರೂ �ೆಲ7ಬಹುದು ಆದ(ೆ ;ೊ�ೕಧವನು� �ೆಲು7ವYದು ಅ:ೕ ಕಷK. ;ೊ�ೕಧ ನಮ�ೆ 
ಇಷK�ಲ7Dದ4ರೂ ಕೂXಾ ನಮ\ನು� ಅಂ¹;ೊಂ`ರುತ8�ೆ. ಈ ಸಮMೆF ಋ� ಮು2ಗಳನೂ� º¹Kಲ7. ;ಾಮವನು� 
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�ೆದ4 �,ಾ±�ತ�ರು ತನ� ತಪಸ«ನು� ;ೆ`ಸಲು ಬಂದ ರಂ�ೆಯ �ೕQೆ ;ೋಪ�ೊಂಡು 'ಕQಾ7ಗು' ಎಂದು ,ಾಪ 
;ೊಟುK ;ೊ�ೕಧದ ಬQೆ�ೆ ºದ4 ಕ×ೆ ನಮ�ೆ :0D�ೆ. ನಮ\ ;ೊ�ೕಧವನು� ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ ಹರಣ _ಾಡಬಲ7. 
	ಾವY ;ೊ�ೕಧDಂದ ಮುV8 ಪXೆಯ�ೇ;ಾದ(ೆ ಭಗವಂತನZ7 ಶರ~ಾಗುವY�ೊಂ�ೇ ನಮ?ರುವ _ಾಗ�. ನಮ\ 
;ೊ�ೕಧವನು� ಕ¢ೆಯುವವ *ಾಗೂ ;ೊ�ೕಧದ ಪXೆSಾದ (ಾ£ಸರನು� ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ;ೊ�ೕಧ*ಾ.  
೩೧೫) ;ೊ�ೕಧಕೃ¾ 
ದುಷK ಸಂ*ಾರದZ7 ಭಗವಂತ ಸ±ಯಂ ;ೊ�ೕಧ ರೂz. ಭಗವಂತನ ನರIಂಹ ಅವ9ಾರ ಆತನ ;ೊ�ೕಧ ರೂಪದ 
ಒಂದು ಉ�ಾಹರ~ೆ. ನಮ�ೆ ;ೋಪವನು� ;ೊಡುವವನು ಭಗವಂತ	ೇ! ಮ*ಾತ\ರ ;ೋಪ ಮಹ9ಾ<ಯ�.ಾ? 
_ಾAಾ�Xಾಗುತ8�ೆ. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ ಸನ;ಾDಗಳU ಜಯ-�ಜಯರ �ೕQೆ ;ೋಪ�ೊಂಡು ,ಾಪ ;ೊಟK 
ಪ%~ಾಮ ಭಗವಂತ ಭೂ�ಯZ7 ಹಲವY ಅವ9ಾರವನು� 9ೊಟುK ಸಜÖನರ ಉ�ಾ§ರ _ಾಡುವಂ9ಾWತು. �ೕ�ೆ 
ದುಜ�ನರ �ೕQೆ ;ೋಪ�ೊಳU�ವ ಭಗವಂತ ;ೊ�ೕಧಕೃ¾.  
೩೧೬) ಕ9ಾ� 
ಕ9ಾ� ಎಂದ(ೆ '_ಾಡುವವನು' ಅಥ.ಾ 'ಕತ8%ಸುವವನು'. ಸೃ�K ;ಾಲದZ7 ಎಲ7ವನೂ� ಸೃ�K '_ಾಡುವ' 
ಭಗವಂತ ಸಂ*ಾರ ;ಾಲದZ7 ಎಲ7ವನೂ� 'ಕತ8%ಸು9ಾ8	ೆ'. �ೕ�ೆ Sಾವ Sಾವ ;ಾಲದZ7 ಏ	ೇನು ಆಗ�ೇ;ೋ 
ಅದನು� ‘_ಾಡುವ’ *ಾಗೂ Sಾವ ;ಾಲದZ7 SಾವYದು ಇರ�ಾರ�ೋ ಅದನು� ‘ಕತ8%I’ 9ೆ�ೆಯುವ ಭಗವಂತ 
ಕ9ಾ�.  
೩೧೭) �ಶ±�ಾಹುಃ 
�ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< �ಶ±�ಾಹು ಎನು�ವ ಪದ ಪ%ಪ[ಣ�.ಾದ 9ೊಳU ಉಳ�ವನು ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. 
ಭಗವಂತ ಅನಂತ *ಾಗೂ ಪ%ಪ[ಣ�.ಾದ 9ೋಳUಗಳUಳ�ವನು. ಇZ7 ಅನಂತ ಎಂದ(ೆ ಪ%ಪ[ಣ�.ಾದ 
ಸ±ರೂಪಭೂತ.ಾದ 9ೋಳU. ಭಗವಂತ *ಾಗೂ ಅವನ 9ೋಳUಗಳU ¨ನ�ವಲ7. ಆತ2�ೆ +ೌ:ಕ.ಾದ 
ಅಂ�ಾಂಗಗ0ಲ7. ಆದ(ೆ ನಮ�ೆ +ೌ:ಕ.ಾದ ಎರಡು ;ೈಗ0.ೆ; ನy\ಳ?ರುವ ಸೂ£Ô ಶ%ೕರ;ೆ< ಎರಡು 
9ೋಳUಗ0.ೆ; ಅದ(ೊಳ?ರುವ Zಂಗ ಶ%ೕರ;ೆ< ಕೂXಾ ಎರಡು 9ೋಳUಗಳU; Zಂಗ ಶ%ೕರ�ೊಳ?ರುವ  ನಮ\ 
�ೕವ ಸ±ರೂಪಕೂ< ಸಹ ಎರಡು ಭುಜಗಳU. ನಮ\ +ೌ:ಕ ಇಂD�ಯಗಳU ,ಾಶ±ತವಲ7. ಆದ(ೆ 
ಸ±ರೂಪಭೂತ.ಾದ ಇಂD�ಯ yೕ£ದಲೂ7 ನy\ಂD?ರುತ8�ೆ. ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ಅವಯವಗಳU 
ಸ±ರೂಪಭೂತ.ಾದದು4 *ಾಗೂ ಪ%ಪ[ಣ�.ಾದದು4. ಇZ7 �ಶ±�ಾಹು ಎಂದ(ೆ ಇ`ೕ �ಶ±ವನು� ರ£~ೆ _ಾಡುವ 
9ೋಳU. Aಾ�ಣ�ೇವರ ಮು°ೇನ ಇ`ೕ �ಶ±ವನು� $ಾರ~ೆ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ �ಶ±�ಾಹುಃ.  
೩೧೮) ಮ�ೕಧರಃ  
'ಮ�ೕ' ಎಂದ(ೆ ಭೂ�. ಭಗವಂತ ಇ`ೕ ಜಗತ8ನು� ಧ%IರುವYದNೆKೕ ಅಲ7�ೆ ಪ�:�ಂದು ವಸು8�	ೊಳ?ದು4 
ಅದನು� ಪ�9ೆFೕಕ.ಾ? ಧ%I�ಾ4	ೆ. ಭೂ��ಳ?ದು4 ಭೂ�ಯನು� ಧ%Iರುವ ಭಗವಂತ ಮ�ೕಧರಃ. 
�ಾಯ:³ಯZ7 	ಾವY ಉAಾಸ	ೆ _ಾಡುವ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪ 'ಮ�ೕರೂಪ'. ಸಮಸ8 .ಾಙ\ಯಗ0�ೆ 
;ಾರಣ	ಾದ .ಾÎ 	ಾಮಕ ಭಗವಂತನ ರೂಪ; ಪ���ಯZ7ರುವ ಪ��� 	ಾಮಕ ಭಗವಂತನ ರೂಪ; 
ನy\ಳ?ರುವ ºಂಬರೂz ಭಗವಂತನ ರೂಪ; *ಾಗೂ ಸೂಯ�ಮಂಡಲದZ7 ಸ2��ತ	ಾದ ಭಗವಂತನ 
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ರೂಪ- ಈ ಎQಾ7 ರೂಪವನು� �ಾಯ:³ಯZ7 I³ೕ *ಾಗೂ ಪYರುಷ ರೂಪದZ7 ಉAಾಸ	ೆ _ಾಡು9ಾ8(ೆ. �ೕ�ೆ 
�ಾಯ:³ ಪ�:AಾದF	ಾದ, ತನ� ಎ�ೆ *ಾಗೂ 9ೊXೆಯZ7 ಲ�Ôಯನು� ಧ%Iರುವ ಭಗವಂತ ಮ�ೕಧರಃ 

ಅಚುFತಃ ಪ��ತಃ Aಾ�ಣಃ Aಾ�ಣ�ೋ .ಾಸ.ಾನುಜಃ ।  
ಅAಾಂ 2ªರªNಾ3ನಮಪ�ಮತ8ಃ ಪ�:�3ತಃ   ॥೪೮॥ 

೩೧೯) ಅಚುFತಃ 
ಭಗವಂತನ ಈ 	ಾಮ ಸಹಸ�	ಾಮದZ7 ಮೂರು �ಾ% ಪYನರುV8Sಾ?�ೆ (೧೦೦,೩೧೯ *ಾಗೂ ೫೫೬). 
ನಮ\Z7 SಾವY�ೇ ಮಂತ�-ಜಪ Aಾ(ಾಯಣ _ಾ` ಮು?Iದ �ೕQೆ ಸ±ರ-ವಣ�ದ Qೋಪದ Aಾ�ಯ¤�ತ;ಾ<? 
*ೇಳUವ Aಾ�ಯ¤�ತ ಮಂತ�ದZ7ನ ಮೂರು 	ಾಮಗಳZ7 ಈ 	ಾಮವ[ ಒಂದು. ‘ಅಚುF9ಾಯ ನಮಃ ಅನಂ9ಾಯ 
ನಮಃ �ೋ�ಂ�ಾಯ ನಮಃ ಅಚುF9ಾನಂತ �ೋ�ಂ�ೇ+ೊFೕ ನಮಃ’. ಚುF: ಇಲ7ದ ಅಚು�ತ 	ಾಮಕ ಭಗವಂತ 
ನಮ\ ಸವ�ಉ�ಾ¼ರ �ೋಷಹರ. ಇNೆKೕ ಅಲ7�ೆ ಪY(ಾಣದZ7 .ೇದ.ಾFಸರು *ೇ0ದಂ9ೆ :  
"ಅಚುF9ಾನಂತ �ೋ�ಂದ 	ಾyೕ�ಾ¼ರಣ ºೕ¤9ಾಃ ನಶFಂ: ಸಕQಾಃ (ೋ�ಾಃ ಸತFಂ-ಸತFಂವ�ಾಮFಹಂ" 
ಎಂದ(ೆ ಭಗವಂತನ ಈ 	ಾyೕ�ಾ¼ರ~ೆWಂದ ಸವ� (ೋಗಗಳU *ೆದ% ºಟೊKೕಡುತ8.ೆ-ಇದು ಸತF. ಇದ;ಾ<? 
ನಮ�ೆ ಭಗವಂತನZ7 ಅ�ಾಧ.ಾದ ನಂº;ೆ(Involvement) *ಾಗೂ I±ೕಕ%ಸುವ MಾಮಥF�(Receiving Power) 
�ೇಕು. ಪ%ಪ[ಣ�	ಾದ ಭಗವಂತ ಸವ�(ೋಗಹರ. �ೕ�ೆ ಸ±ಯಂ ಚುF: ಇಲ7ದ, ಭಕ8ರ ಚುF:ಯನು� ಹರಣ 
_ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಅಚುFತಃ 
೩೨೦) ಪ��ತಃ 
ಪ��ತಃ ಎಂದ(ೆ �°ಾFತ	ಾದವನು. ಭಗವDEೕ9ೆಯZ7 ¤�ೕ ಕೃಷ� *ೇಳUವಂ9ೆ: 

SಾMಾ\¾ £ರಮ:ೕ9ೋऽऽಹಮ£(ಾದz �ೋತ8ಮಃ । 

 ಅ9ೋऽऽI\ Qೊ;ೇ .ೇ�ೇ ಚ ಪ��ತಃ ಪYರುNೋತ8ಮಃ ॥ (ಅ-೧೫ ,ೆ67ೕ-೧೮) 
ಅಂದ(ೆ "	ಾನು £ರವನು� �ೕ%2ಂತವನು. ಅ£ರV<ಂತಲೂ �%ಯನು. ಅದ;ೆ<ಂ�ೇ Qೋಕದಲೂ7, .ೇದದಲೂ7 
'ಪYರುNೋತ8ಮ' ಎಂ�ೇ *ೆಸ(ಾ?�ೆ4ೕ	ೆ”. �ೕ�ೆ ಸವ� ಆತ\ಗಳZ7 ,ೆ�ೕಷ3 ಆತ\, ಸವ� .ೇದ.ಾಚF *ಾಗೂ ಸವ� 
ಶಬ4.ಾಚF ಭಗವಂತ ಪ��ತಃ.  
೩೨೧) Aಾ�ಣಃ 
ಭಗವಂತ 'ಸವ�Aೆ�ೕರಕ' ಶV8. ಎಲ7ರ ಒಳ?ದು4 ಎಲ7ರನೂ� Aೆ�ೕರ~ೆ_ಾಡುವ, ಎQಾ7 ಚಲ	ೆಯನು� 2ಯಂ:�ಸುವ 
ಶV8. ಈ ಜಗ:8�ೆ yದಲು ಚಲ	ೆಯನು� ;ೊಟKವ ಭಗವಂತ. ಈ �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ 'ಣ’ ಬಲ *ಾಗೂ ಆನಂದ 
ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಪ%ಪ[ಣ�.ಾದ ಆನಂದ *ಾಗೂ ಬಲ ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ Aಾ�ಣಃ. 
೩೨೨) Aಾ�ಣದಃ  
Aಾ�ಣದಃ ಎಂದ(ೆ Aಾ�ಣವನು� ;ೊಡುವವ. ಜಗ:8ನ 2Sಾಮಕ ಶV8Sಾದ Aಾ�ಣನನು� ನಮ�ೆ ;ೊಟKವ. 
Aಾ�ಣ2�ೆ ಉಪ2ಷ:8ನZ7 'Aಾ�ತಃ' ಎಂD�ಾ4(ೆ. ಅಂದ(ೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣವನು� ºತ8%ಸುವ ಶV8. ಇಂತಹ 
ಜಗದುEರುವನು� ಜಗ:8�ೆ ;ೊಟK ಭಗವಂತ Aಾ�ಣದಃ. 
೩೨೩) .ಾಸ.ಾನುಜಃ  
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.ಾಸ.ಾನುಜಃ ಎಂದ(ೆ ಇಂದ�ನ ತಮ\ ಎನು�ವYದು �ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ;ಾಣುವ ಅಥ�. ‘.ಾಸವ’ ಎಂದ(ೆ ವಸುಗಳ 
ಸಮು�ಾಯ. ಇZ7 ವಸುಗ¢ೆಂದ(ೆ ಅಷKವಸುಗಳಲ7-"�ೇವ9ೆಗಳ ಸಮು�ಾಯ". ಬ�*ಾ\ಂಡದZ7ದು4 
ಬ�*ಾ\ಂಡವನು�, zಂXಾಂಡದZ7ದು4 zಂXಾಂಡವನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ತ9ಾ±¨_ಾ2 �ೇವ9ೆಗಳ 
2Sಾಮಕ	ಾದ ಭಗವಂತ .ಾಸವಃ. ಇಂತಹ �ೇವ9ೆಗಳU Aಾ�ಥ�	ೆ _ಾ`�ಾಗ, Aಾ�ಥ�	ೆಗನುಗುಣ.ಾ? 
 ಾ2ಗಳ ಅನುಕೂಲ;ಾ<? ಭೂ�ಯZ7 ಅವತ%ಸುವ ಭಗವಂತ .ಾಸ.ಾನುಜಃ 
೩೨೪) ಅAಾಂ2ªಃ 
ಅAಾಂ2ªಃ ಎಂದ(ೆ "2ೕ%ನ 	ೆQೆ". 2ೕ%ನ 	ೆQೆSಾದ ಕಡZನZ7, ಕಡZನ �ೇವ9ೆSಾದ ವರುಣನZ7, ಸಮಸ8 
ಜಲ(ಾ¤ಯZ7 ಸ2��ತ	ಾದ ಭಗವಂತ ಅAಾಂ2ªಃ. 'ಆ�' ಎಂದ(ೆ Aಾನ _ಾಡುವ ವಸು8. 	ಾವY 
ಬದುಕುವYದ;ೊ<ೕಸ<ರ Aಾನ _ಾಡುವ ವಸು8 '2ೕರು'.  ಾ2ಗಳU ಸ�ಾ Aಾನ(ಶ�ವಣ) _ಾಡುವ ವಸು8 
ಭಗವಂತನ 'ಅನಂತ ಗುಣ'. ಅನಂತ ಗುಣಗಳ 	ೆQೆ ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ.  
	ಾವY _ಾಡುವ ಸತ<ಮ� ;ೊ	ೆ�ೆ MೇರುವYದು ಭಗವಂತನನು�. ಇದ;ಾ<? ಪ�:ೕ ಪ[�ೆಯ ;ೊ	ೆ�ೆ "ಕೃNಾ�ಪ�ಣ 
ಮಸು8" ಎನು�9ೆ8ೕ.ೆ. ಆದ4%ಂದ ಸವ� ಸತ<ಮ�ಗಳ 	ೆQೆ ಭಗವಂತ. �ೕ�ೆ ಕಮ�ಗಳ, ಗುಣಗಳ, �ೇವ9ೆಗಳ 
*ಾಗೂ 2ೕ%ನ 	ೆQೆSಾದ ಭಗವಂತ ಅAಾಂ2ªಃ. 
೩೨೫) ಅªNಾKನ{ 
ಅªNಾKನ{ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ವYದಕೂ< ಆ$ಾರ. ಪ�:�ಂದು ವಸು8�ನ ಮೂQಾ$ಾರ ಭಗವಂತ. ಭೂ�ಯನು� 
",ೇಷ" *ೊ:8�ಾ4	ೆ. ,ೇಷನನು� ".ಾಯು" *ೊ:8�ಾ4	ೆ, .ಾಯು��ೆ ಪ[~ಾ�$ಾರ ಭಗವಂತ. �ೕ�ೆ �ಶ±;ೆ< 
ಆ$ಾರ.ಾದ, ಎಲ7ಕೂ< ಅªಕ.ಾದ Mಾ¬ನದZ7ರುವ ಭಗವಂತ ಅªNಾKನ{.  
೩೨೬) ಅಪ�ಮತ8ಃ 
ಅಪ�ಮತ8ಃ ಎಂದ(ೆ ಎಂದೂ ಎಚ�ರ ತಪ�ದವನು. ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ಎಚ�ರ ತಪY�ವYDಲ7, ಎಂದೂ ಪ�_ಾದ 
_ಾಡುವYDಲ7. ಸ�ಾ ನಮ\ನು� ಪ�_ಾದDಂದ Aಾರು_ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಗು~ಾ:ೕತ *ಾಗೂ ಆನಂದಮಯ. 
೩೨೭) ಪ�:�3ತಃ 
ಭಗವಂತ ತನ�Qೆ7ೕ 9ಾನು 	ೆQೆ2ಂತವನು; ಎಲ7ವ[ ಆತನZ7 ಪ�:�3ತ. ಪ�:�ಂದು �ೕವ(ೊಳಗೂ ಭಗವಂತ 
ºಂಬ ರೂಪದZ7 ಪ�:�3ತ. ನy\ಳ�ೆ ನಮ\ ಅಂತSಾ��Sಾ?ದು4, ನಮ\ ಸ±ರೂಪ�ೊಳ�ೆ ನಮ\ 
ºಂಬರೂಪ	ಾ? ಅತFಂತ ಸ�ೕಪದZ7ರುವವನು ಆತ. �ೕ�ೆ ಪ�:�ಂದು �ೕವ(ೊಳ�ೆ ಅಂತSಾ��Sಾ? 
ಪ�:�3ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಪ�:�3ತಃ 

ಸ<ಂದಃ ಸ<ಂದಧ(ೋ ಧು�ೕ� ವರ�ೋ .ಾಯು.ಾಹನಃ । 
.ಾಸು�ೇ²ೕ ಬೃಹ�ಾ�ನು(ಾD�ೇವಃ ಪYರಂದರಃ   ॥೪೯॥ 

೩೨೮) ಸ<ಂದಃ 
¤ವ ಪYತ�	ಾದ ;ಾ:�;ೇಯ, ಸುಬ�ಹ\ಣF ಅಥ.ಾ ಷಣು\ಖನನು� ಸ<ಂದ ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. ಆದ(ೆ ಇದು ಈ 
	ಾಮದ ರೂ�ಾಥ�. ಸ<ಂದ ಎನು�ವ ಪದ ಚZಸುವYದು, *ೊರ*ೊಮು\ವYದು *ಾಗೂ Bಮು\ವYದು ಎನು�ವ 
ಅ	ೇಕ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. Sಾರ 	ಾ¨Wಂದ ಈ ಜಗತು8 *ೊರ*ೊ�\9ೋ ಅವನು ಸ<ಂದಃ. ಈ 
	ಾಮವನು� ಒXೆದು 	ೋ`ದ(ೆ ಸ+ಕಂ+ದ; ಈ �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ 'ಸ' ಎಂದ(ೆ Mಾರ ಅಥ.ಾ  ಾನ; 'ಕಂ' 
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ಎಂದ(ೆ ಆನಂದ; 'ದ' ಎಂದ(ೆ ;ೊಡುವವನು ಅಥ.ಾ ;ೊಡ�ೇ ಇರುವವನು. ಆದ4%ಂದ ಸ<ಂದಃ ಎಂದ(ೆ 
Mಾ:±ಕ%�ೆ ಸ�ಾ  ಾ	ಾನಂದವನು� ;ೊಡುವವನು *ಾಗೂ ದುಷKರನು�  ಾ	ಾನಂದDಂದ ದೂರ�%ಸುವವನು.   
೩೨೯) ಸ<ಂದಧರಃ 
ಸ<ಂದಧರಃ ಎಂದ(ೆ ಸ<ಂದನನು� ಧ%Iದವನು. ಸ<ಂದ ¤ವನZ7 'ಷಣು\ಖ	ಾ?', ಚತುಮು�ಖನZ7 'ಸನ¾ 
ಕು_ಾರ	ಾ?', *ಾಗೂ �ಷು��ನZ7 ';ಾಮ	ಾ?' ಹು¹Kದ. �ೕ�ೆ ಸ<ಂದನನು� ಧ%I ಆತನನು� ಮಗ	ಾ? ಪXೆದ 
ಭಗವಂತ ಸ<ಂದಧರಃ. �ೕQೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಸ<ಂದ ಎಂದ(ೆ  ಾ	ಾನಂದವನು� ;ೊಡುವವರು. ನಮ�ೆ 
 ಾ	ಾನಂದದ ಅನುಭವವನು� ;ೊಡುವವರು ನಮ\ ಆ9ಾ\¨_ಾ2 �ೇವ9ೆಗ¢ಾದ ಚತುಮು�ಖ *ಾಗೂ Aಾ�ಣ. 
ಈ �ೕ.ಾ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆಗಳನು� ಧ%Iದ ಭಗವಂತ ಸ<ಂದಧರಃ.  
೩೩೦) ಧುಯ�ಃ  
ಧುಯ� ಎಂದ(ೆ 'ಮುಂ�ಾಳU'. ಈ ಪ�ಪಂಚದZ7ನ ಪ�:�ಂದು Aಾ�HಸಂಕುಲದZ7 ಒಬ^ ಮುಂ�ಾಳUವನು� 
;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. ಆ	ೆಗಳ ಗುಂzನZ7 ಒಂದು ಆ	ೆ ಮುಂ�ಾ¢ಾ?ರುತ8�ೆ *ಾಗೂ ಇತರ ಆ	ೆಗಳU ಅದನು� 
ಅನುಸ%ಸುತ8.ೆ. ಅ�ೇ %ೕ: ಮಂಗಗಳ ಗುಂಪನು� 	ೋ`ದ(ೆ ಅZ7  ಒಂದು ಮುಂ�ಾಳU ಮಂಗ ತನ� ತಂಡವನು�  
ಮು	ೆ�XೆಸುವYದನು� *ಾಗೂ ಇತ(ೆ ಮಂಗಗಳU ಅದನು� ಅನುಸ%ಸುವYದನು� ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. .ೈ%ಯನು� 
ಸ�ೆಬ`ಯು.ಾಗ 'ಮುಂ�ಾಳU' ಎ�ೆ�`Â *ೋ(ಾ`ದ(ೆ ಇತರರು ಆತನ ಅಪ�~ೆಯಂ9ೆ *ೋ(ಾಟ 
_ಾಡು9ಾ8(ೆ. ಮ*ಾ+ಾರತ ಯುದ§ದZ7 ¨ೕ_ಾಜು�ನರು 'ಮುಂ�ಾ¢ಾ?ದು4' *ೋ(ಾಟ _ಾ` 
ಧಮ�(ಾಯ2�ೆ ಜಯವನು� ತಂದು;ೊಡು9ಾ8(ೆ; ಅಜು�ನನ ರಥದ 'ಧುಯ�' ಸ±ಯಂ ¤�ೕಕೃಷ�	ಾ?ದ4. �ೕ�ೆ 
ಭಗವಂತ ಪ�:�ಂದು ಮುಂ�ಾಳU�ನZ7 'ಧುಯ�' ರೂಪ	ಾ? ಸ2��ತ	ಾ?ರು9ಾ8	ೆ. ಪ�:�ಂದು 
ಮಹ9ಾ<ಯ�ವನು� ಮುಂ�ಾ¢ಾ? _ಾಡುವ *ಾಗೂ _ಾ`ಸುವ ಭಗವಂತ ಧುಯ�ಃ.  
೩೩೧) ವರದಃ 
ಭಗವಂತ ವರವನು� ;ೊಡುವವನು *ಾಗೂ ಅ�ೕಗF%�ೆ Iಕ< ವರವನು� 	ಾಶ _ಾಡುವವನು. ಆತ ತನ� 
�ೕಗF ಭಕ8%�ೆ ಅವರು ಬಯIದ ವರವನು� ;ೊಡು9ಾ8	ೆ, *ಾ�ೆ@ೕ �ರಣFಕ¤ಪYವಂತಹ ದುಷKರು ತಮ�ೆ Iಕ< 
ವರದ ದುರುಪ�ೕಗ _ಾ`�ಾಗ ಅವರನು� 	ಾಶ _ಾ` ಭಕ8;ೋ¹ಯ ರ£~ೆ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. �ೕ�ೆ ಭಕ8ರು 
ಬಯIದ42�ೕಯುವ ಭಗವಂತ ವರದಃ. 
೩೩೨) .ಾಯು.ಾಹನಃ 
Aಾ�ಣತತ±ದ 9ೇರ	ೆ�ೕ%ದವನು *ಾಗೂ .ಾಯು�ನ MಾರಥFದZ7 �ೇಹದ 9ೇರ	ೆ�ೕ%ದ ಭಗವಂತ 
.ಾಯು.ಾಹನಃ. .ಾಯುವನು� ನy\ಳ?%I ನಮ�ೆ ಬದುಕನು� ;ೊಟK ಭಗವಂತ ಸ±ಯಂ .ಾಯು.ಾಹನ. 
".ಾಯು" ಎಂದ(ೆ ಇ`ೕ ಜಗತ8ನು� *ೆ~ೆಯುವ ಶV8. ಪಂಚಭೂತಗಳನು� 2D�ಷK.ಾ? *ೆ~ೆದು ನಮ�ೆ ಈ 
�ೇಹವನು� ಭಗವಂತ ಕರುHI�ಾ4	ೆ. ಅ�ೇ %ೕ: ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡವನು� 2D�ಷK.ಾ? *ೆ~ೆದು �ೋ`I¹K�ಾ4	ೆ. 
 ಾನDಂದ ತುಂºದ ಶV8Sಾ? ಇ`ೕ ಜಗತ8ನು� ಧ%Iದ ಭಗವಂತ2�ೆ .ಾಯು.ಾಹನ	ೆಂಬುದು 
ಅನ±ಥ�	ಾಮ.  
೩೩೩) .ಾಸು�ೇವಃ 
ಭಗವಂತನ ಈ 	ಾಮ �ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮದZ7 ಮೂರು �ಾ% ಪYನರುV8Sಾ?�ೆ (೩೩೩, ೬೯೯ ಮತು8 ೭೧೩). 
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ಈ 	ಾಮವನು� ಈ %ೕ: ಒXೆದು ಅ×ೈ�ಸಬಹುದು. ವ+ಅಸು+�ೇವ. �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ 'ವ' ಅಂದ(ೆ  ಾನ; 'ಅಸು' 
ಎಂದ(ೆ Aೆ�ೕರಕ; �ೇವ ಎಂದ(ೆ ಆಟ.  ಾನ ಸ±ರೂಪ	ಾದ ಭಗವಂತ2�ೆ ಇ`ೕ �ಶ±ವನು� 2ಯಂ:�ಸುವYದು 
ಒಂದು V�ೕXೆ!. ಇ`ೕ �ಶ±ದ ಸೃ�K-I¬:-2ಯಮನ- ಾನ-ಅ ಾನ-ಬಂಧ-yೕ£ ಎಲ7ವ[ ಅವ2�ೆ ZೕQಾ_ಾತ�. 
ಇ�ೇ 	ಾಮವನು� ಇ	ೊ�ಂದು %ೕ:ಯZ7 	ೋ`ದ(ೆ .ಾ+ಸು+�ೇ+ಅವ. ಇZ7 '.ಾ' ಎಂದ(ೆ ಎQೆ7Xೆ 
ತುಂºರುವವನು (ಸವ�ಗತ-ಸವ�¶); 'ಸು' ಅಥ.ಾ 'ಸೂ9ೇ' ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ವನೂ� *ೆತ8ವನು (ಸವ� ಸೃ�Kಕತ�); 
'�ೇ' ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ವನೂ� ;ೊಡುವವನು(ಸವ��ಾತ); 'ಅವ' ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ರ ರ£ಕ (ಸವ�ರ£ಕ). 
ವಸು�ೇವ ಎಂದ(ೆ '�ೆಳಗುವ ಸಂಪತು8', Mಾ:±ಕ ಮನಸ«ನು� ;ೊಡುವ �ೆಳಕು. ;ೇವಲ ಶುದ§.ಾದ Mಾ:±ಕ 
ಮನI«�ೆ ಅ¨ವFಕ8.ಾಗುವವ .ಾಸು�ೇವ. ಅಷKವಸುಗಳZ7 ಪ�$ಾನ	ಾದ ಅ?� ಪ�:ೕಕದZ7 ಉAಾಸF	ಾದವ 
*ಾಗೂ ಎQೆ7Xೆ 	ೆQೆI ಎಲ7ವನೂ� ಆವ%I �ಹ%ಸುವ ಭಗವಂತ .ಾಸು�ೇವಃ. 
೩೩೪) ಬೃಹ�ಾ�ನುಃ 
ಈ ಜಗ:8ನZ7 ಇರುವ ಎQಾ7 ಬೃಹ9ಾ8ದ �ೆಳಕುಗಳನು� �ೆಳ?ಸುವವ ಬೃಹ�ಾ�ನು. *ೊರಪ�ಪಂಚದZ7 *ಾಗೂ 
ನy\ಳ�ೆ ಐದು ಪ�ಮುಖ.ಾದ �ೆಳಕುಗ0.ೆ. (೧) ಮನುಷFನ ಕH��ೆ �ೋಚರ.ಾಗುವ ಅ:�ೊಡÂ �ೆಳಕು 
ಸೂಯ�. ಆತ	ೇ ನಮ\ ಕH�ನ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ. (೨) ತಂAಾದ ಆ*ಾ7ದಕರ �ೆಳDಂಗಳ2�ೕಯುವ *ಾಗೂ 
ನಮ\ V�ಯ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ ಚಂದ�. (೩) ಭೂ�ಯZ7ರುವ ಅತFಂತ ಮಹ9ಾ8ದ �ೆಳಕು *ಾಗೂ ನಮ\ 
�ಾWಯ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ �ೆಂV. (೪) ಚಂದ�ನ ಸುತ8ಲೂ ಇರುವ ನ£ತ�ಗಳU.  
	ಾವY ನಮ\ ಕH�2ಂದ 	ೋಡುವYದ%ಂದ, V�Wಂದ ;ೇಳUವYದ%ಂದ *ಾಗೂ �ಾWWಂದ  ಾನವನು� 
ಇ	ೊ�ಬ^%�ೆ *ೇಳUವYದ%ಂದ ನy\ಳ�ೆ :ಳUವ0;ೆಯ ನ£ತ�ಗಳU �ೆಳಗುತ8.ೆ. �ೕ�ೆ  ಾನ ವೃD§Sಾ? 
ನಮ\Z7 ಅತFಂತ ಪ�ಮುಖ.ಾದ ಐದ	ೇ �ೆಳಕು Bಮು\ತ8�ೆ. (೫) ಈ ಐದ	ೇ ಅತFಂತ ಪ�ಮುಖ �ೆಳಕು 
'�ಂಚು'. ಅ�ೇ ನy\ಳ?ನ ಸತFದ ಸು�ರಣ. �ೕ�ೆ ನಮ\Z7ನ ಕಣು�, V�, �ಾW, ಮ	ೋವೃ:8 ಮತು8 
ಅಂತಃಸು�ರಣ *ಾಗೂ *ೊರ?ನ ಸೂಯ�, ಚಂದ�, ಅ?�, ನ£ತ� ಮತು8 �ಂಚನು� �ೆಳಗುವ ಭಗವಂತ 
ಬೃಹ�ಾ�ನುಃ. 
೩೩೫) ಆD�ೇವಃ 
ಸೃ�Kಯ ಪ[ವ�ದZ7ದ4ವ, ಆDತF	ೊಳ�ೆ ಅಂತSಾ��Sಾ?ದು4 �ೆಳಗುವ *ಾಗೂ ಎಲ7ಕೂ< 
ಮೂಲ;ಾರಣ	ಾದ ಭಗವಂತ ಆD�ೇವಃ. 
೩೩೬) ಪYರಂದರಃ 
ಚತುಮು�ಖನ ಪYರ ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡ.ಾದ(ೆ ನಮ\ ಪYರ ಈ ನಮ\ �ೇಹ. ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡವನು� 
+ೇDಸುವವನು; ನಮ\ ಗ:ಗನುಗುಣ.ಾ? ನಮ\ ಶ%ೕರ.ೆಂಬ ಪYರವನು� +ೇDಸುವವನು; yೕ£ �ೕಗFರ 
ಸೂ£Ô ಶ%ೕರವನೂ� +ೇDI ನಮ\ ಸ±ರೂಪ ರೂz ಆತ\ವನು� $ಾರ~ೆ _ಾಡುವವನು; ಶತು�ಗಳ ಪYರವನು� 
ಪY`ಗಟುKವ ಭಗವಂತ ಪYರಂದರಃ.  

ಅ,ೆ6ೕಕMಾ8ರಣMಾ8ರಃ ಶ6ರಃ ,ೌ%ಜ�	ೇಶ±ರಃ । 
ಅನುಕೂಲಃ ಶ9ಾವತ�ಃ ಪDÑ ಪದ\2+ೇ£ಣಃ   ॥೫೦ ॥ 

೩೩೭) ಅ,ೆ6ೕಕಃ 
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ಅ+,ೆ6ೕಕ; ಅಂದ(ೆ ದುಃಖ�ಲ7ದವನು *ಾಗೂ ದುಃಖ�ಲ7ದಂ9ೆ _ಾಡುವವನು. ಭಗವಂತ2�ೆ ಸೃ�KಯQಾ7ಗZೕ-
ಸಂ*ಾರದQಾ7ಗZೕ, ಹು¹KನQಾ7ಗZೕ-Mಾ�ನQಾ7ಗZೕ SಾವY�ೇ %ೕ:ಯ yೕಹ�ಲ7. ಆತ ಎQಾ7 yೕಹ 
Aಾಶಗ0ಂದ ಮುಕ8	ಾದ �ರಕ8. (ೈತ ?ಡಗಳನು� 	ೆಟುK Òೕ�I �ೆ¢ೆI ;ೊ	ೆ�ೆ *ೇ�ೆ ಕತ8%ಸು9ಾ8	ೋ ಅ�ೇ 
%ೕ: ಭಗವಂತನ ಸೃ�K *ಾಗೂ ಸಂ*ಾರ V�@. ಇZ7 ದುಃಖ;ೆ< ಎXೆWಲ7. ಒಂದು ಪYಟK ಮಗು ಹುಟುK *ಾಗೂ 
Mಾವನು� *ೇ�ೆ ಸಮ	ಾ? ;ಾಣುತ8�ೋ *ಾ�ೆ. ಈ %ೕ: ,ೆ6ೕಕ ರ�ತ	ಾದ ಭಗವಂತ ಅ,ೆ6ೕಕಃ.  
೩೩೮) 9ಾರಣಃ 
ಭಗವಂತ ಈ ಸಂMಾರದ ಬಂಧನದ ಕಡQೆಂಬ 9ಾಪತ�ಯಗ0ಂದ ನಮ\ನು� Aಾರು_ಾಡುವ 9ಾರಣಃ.  
೩೩೯) 9ಾರಃ 
ಸವ� 9ಾರಕ.ಾದ; ಬ�*ಾ\D �ೇವ9ೆಗಳU ತಮ\ ಉ�ಾ§ರ;ೊ<ೕಸ<ರ ಜzಸುವ 'ಓಂ;ಾರ' ಪ�:AಾದF	ಾದ 
ಭಗವಂತ 9ಾರಃ. 
೩೪೦) ಶ6ರಃ 
ಈ ಜಗ:8ನZ7 SಾರZ7 ಏ	ೇನು ಪ(ಾಕ�ಮ��ೆ, Aೌರುಷ��ೆ, ಅ�ೆಲ7ವ[ ಭಗವಂತನ ;ೊಡು�ೆ. 2ಜ.ಾದ ಶ6ರ 
ಭಗವಂತ. ಒಂದು ಶV8Sಾ? ಭಗವಂತ ನy\ಳ�ೆ ತುಂºದ(ೆ _ಾತ� ಶತು�ಗಳನು� �ೆ�ೆಯುವ MಾಮಥF� 
ನಮ�ೆ ಬರುತ8�ೆ. 'ಶ6' ಎಂದ(ೆ ಆನಂದವYಳ�ವರು ಅಥ.ಾ ಮುಕ8ರು. ಮುಕ8ರನು� I±ೕಕ%I ತನ� 
ಬ0ಯZ7%;ೊಂಡು 29ಾFನಂದವನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಶ6ರಃ.  
೩೪೧) ,ೌ%ಃ 
ವಸು�ೇವನ ತಂ�ೆ ಶ6ರMೇನ; ಭಗವಂತ ತನ� ಕೃNಾ�ವ9ಾರದZ7 ಈ ವಂಶದZ7 ಅವತ%Iದ4%ಂದ ಆತನನು� 
,ೌ% ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಆದ(ೆ ಇದು �ೕQೊ�ೕಟದ ಅಥ�. ,ೌ% ಎಂದ(ೆ ಶ6ರರZ7 ಇರುವವನು. ?ೕ9ೆಯZ7 
*ೇಳUವಂ9ೆ: 

ಯದF� �ಭೂ:ಮ¾ ಸತ8Çಂ ¤�ೕಮದೂ��ತ�ೕವ .ಾ । 
ತತ8�ೇ.ಾವಗಚ¼ ತ±ಂ ಮಮ 9ೇ�ೋS೦ಶಸಂಭವ{ ॥ (ಅ-೧೦, ,ೆ67ೕ-೪೧) 

"ಎZ7 SಾರZ7 �¤ಷK ಶV8W�ೆ, ಆ ಶV8ಯZ7 	ಾ	ೇ ಅಡ?�ೆ4ೕ	ೆ; ನನ� 9ೇಜI«ನ V` ಆತನ ,ೌಯ�.ಾ? 
ಮೂ`ಬರುತ8�ೆ" ಎಂಬ ಕೃಷ�ನ ಈ ನು` ಆತನ ಈ 	ಾಮವನು� 	ೆನzಸುತ8�ೆ. ಪY(ಾಣದZ7 ;ಾಣುವ ಪ�:�ಬ^ 
ಶ6ರರ ,ೌಯ�;ೆ< ಅವ(ೊಳ�ೆ ಕು0ತ ',ೌ%' 	ಾಮಕ ಭಗವಂತನ �ಭೂ: ಮೂಲ ;ಾರಣ.  
೩೪೨) ಜ	ೇಶ±ರಃ 
ಭಗವಂತ ಬ%ೕ ಶ6ರರZ7 _ಾತ�ವಲ7, ಈ ಜಗ:8ನZ7 ಜ2ಸುವ ಎQಾ7 �ೕವ�ಾತ�ೊಳ�ೆ ತುಂºರುವ 
ಈಶ±ರ(2Sಾಮಕ ಶV8). ಈ ಭೂ�ಯZ7 ಜ2ಸುವ ಪ�:�ಂದು ವಸು8�	ೊಳ�ೆ ಭಗವಂತ 2Sಾಮಕ 
ಶV8Sಾ? ತುಂº�ಾ4	ೆ. ಈ ಜಗ:8ನZ7 ಹುಟುKವ ಒಂದು ಹುಲು7ಕ`Â ಕೂXಾ ವFಥ�ವಲ7, ಅದರZ7 ಭಗವಂತನ 
�¤ಷK ಶV8  �ಭೂ:Sಾ? ಅಡ?ರುತ8�ೆ.  
ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ : 
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(೧)ದ�ೆ�: �ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ವFಥ�.ಾ? �ೆ¢ೆಯುವ ಹುಲು7; ಆದ(ೆ .ಾ9ಾವರಣದZ7ರುವ ದುಷKಶV8ಯನು� 
2ಯಂ:�ಸುವ ಅyೕಘ ಶV8 ದ�ೆ�?�ೆ. ಅದ;ಾ<? ಯ¶-SಾಗDಗಳZ7 ದ�ೆ�ಯನು� ಉಂಗುರ.ಾ? 
ಧ%ಸು9ಾ8(ೆ *ಾಗೂ ದುಷK ಶV8 2ಯಂತ�ಕ.ಾ? ಯ¶ಕುಂಡದ ಸುತ8ಲೂ ಇಡು9ಾ8(ೆ. 
(೨)ಅಶ±ತ¬ಮರ: ಮರಗಳZ7 ಅತFಂತ *ೆಚು� ಆಮ7ಜನಕ(Oxygen) ;ೊಡುವ ವೃ£ ಅಶ±ತ¬. [ಇದ;ಾ<? ಈ 
ಮರವನು� ಸುತು8ವYದ%ಂದ I³ೕಯರ ಗಭ�;ೋಶ ಸ±ಚ�.ಾ? 9ಾಯ8ನದ +ಾಗF ಬರುತ8�ೆ ಎನು�ವ ನಂº;ೆ 
ಜನರZ7�ೆ-ಇಂದು ಇದನು� � ಾನ ಕೂXಾ ಒz��ೆ]. 
(೩)ಮು¹Kದ(ೆ ಮು2 ?ಡ (Touch me not):- Sಾ%ಗೂ �ೇಡ.ಾ? �ೆ¢ೆಯುವ ಈ ?ಡದZ7 ಅyೕಘ.ಾದ 
ಔಷªೕಯ ಗುಣ��ೆ. ಈ ?ಡವನು� (ಹೂ ರ�ತ) ಜ�Ö ಬಟೆKಯZ7 ಕ¹K ಗಂ��ಂD�ೆ �ೇWI :ಂದ(ೆ ಅಥ.ಾ 
ಕNಾಯ_ಾ` ಕು`ದ(ೆ, SಾವY�ೇ ಶಸ³BV9ೆ« ಇಲ7�ೆ ಮೂಲ.ಾFD(Piles) ಗುಣಮುಖ.ಾಗುತ8�ೆ. 
�ೕ�ೆ ಈ ಪ�ಪಂಚದZ7 ಏ	ೇನು ಹು¹K�ೆ�ೕ ಅದ(ೊಳ�ೆ �¤ಷK ಶV8Sಾ? ತುಂºರುವ 2Sಾಮಕ ಶV8 
ಭಗವಂತ ಜ	ೇಶ±ರಃ.  
೩೪೩) ಅನುಕೂಲಃ 
ಭಗವಂತ ಎಂದೂ Sಾ%ಗೂ ಪ�:ಕೂಲ ಅಲ7. 	ಾವY ;ೆಲ²�\ *ೇಳUವYD�ೆ: "�ೕವನದZ7 	ಾನು ಎಂದೂ 
Sಾ%ಗೂ ;ೆಟKದ4ನು� _ಾ`ಲ7, ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ ನನ�ೆ ಇಂತಹ ಕಷK ;ೊಟK; ಅವನು ಅನುಗ��ಸZಲ7; ಆತನನು� 
ಪ[�ಸುವYದು ವFಥ�.." ಇ9ಾFD. ಆದ(ೆ ನಮ�ೆ ಪ�:ಕೂಲ �ೇವರಲ7. ಎಲ7ವYದಕೂ< ಮೂಲ ;ಾರಣ 	ಾವY 
ನಮ\ �ಂDನ ಜನ\ದZ7 _ಾ`ದ ಕಮ�!  
.ೇದದZ7 ಭಗವಂತನನು� "ಅ?��ೕ¢ೇ ಪY(ೋ�ತಂ" ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಇZ7 ಪY(ೋ�ತಂ ಎಂದ(ೆ yದQೇ ನಮ\ 
�ತದ �ಾ%ಯನು� :0ದು, ಅದ;ೆ< ತಕ<ಂ9ೆ ನಮ\ನು� ನXೆಸುವ ಶV8. ಭಗವಂತ2�ೆ Sಾರ �ೕಲೂ �ೆ±ೕಷ�ಲ7. 
ಆತ ಅವರವರ �ೕವಸ±ರೂಪ;ೆ< ಸಂಬಂಧಪಟK �ೕಗF9ೆ ಏ2�ೆ ಅದ;ೆ< ತಕ<ಂ9ೆ V�@ ಏ	ಾಗುತ8�ೋ ಅದನು� 
_ಾ`ಸು9ಾ8	ೆ. ಎNೊKೕ ಸಲ ನಮ�ೆ �ೕವನದZ7 ಕಷKಬಂ�ಾಗ, ಅಥ.ಾ 	ಾವY �`ದ ;ಾಯ� �ಫಲ.ಾ�ಾಗ, 
"ಭಗವಂತ ನಮ�ೆ ;ೆಟKದ4ನು� _ಾ`ದ" ಎಂದು;ೊಳU�9ೆ8ೕ.ೆ. ಆದ(ೆ ನಮ\ ಕಷKದ �ಂ�ೆ ನಮ\ ಉ�ಾ§ರದ 
ºೕಜ�ರುತ8�ೆ ಎನು�ವ �ಷಯ ನಮ�ೆ :0DರುವYDಲ7. ,ಾQೆಯZ7 ಅ$ಾFಪಕರು ��ಾF���ೆ ;ೊಡುವ ¤�ೆ, 
ತಂ�ೆ-9ಾW ಮಗು��ೆ ;ೊಡುವ ¤�ೆ- ಮಗು�ನ ಉ�ಾ§ರ;ಾ<?@ೕ  *ೊರತು ಇ	ಾFವY�ೋ �ೆ±ೕಷDಂದಲ7. 
ಭಗವಂತ ;ೊಡುವ ಕಷKದZ7 ನಮ\ನು� :ದು4ವ ;ಾರುಣF��ೆ *ಾಗೂ ನಮ\ ಉ�ಾ§ರದ ರಹಸF ಅಡ?�ೆ. 
ಸಜÖನ%�ೆ ಆತ ಎಂದೂ ಪ�:ಕೂಲ ಅಲ7. ಆತ ಎಂ�ೆಂದೂ ಎಲ7%ಗೂ ಅನುಕೂಲ. 
೩೪೪) ಶ9ಾವತ�ಃ  
ಇZ7 ಆವತ� ಎಂದ(ೆ ಅವತರಣ. ಭಗವಂತ ಶ9ಾವತ�. ಅಂದ(ೆ ನೂ(ಾರು �ಾ% ನಮ�ಾ? ಭೂ�ಯZ7 ಇ0ದು 
ಬಂದವ. (ಾಮ	ಾ?, ಕೃಷ�	ಾ?, ಬುದ§	ಾ?, ಪರಶು(ಾಮ	ಾ?, .ಾಮನ	ಾ?, ನರIಂಹ	ಾ?, ವ(ಾಹ	ಾ?, 
ಮತ«Å	ಾ?, ಕೂಮ�	ಾ?, ಕzಲ	ಾ?, ದ9ಾ8ತ�ಯ	ಾ?, .ಾFಸ	ಾ?, �ೕ�ೆ ನೂ(ಾರು ಅವ9ಾರ ರೂಪದZ7  
ಭಗವಂತ ಭೂ��ೆ ಇ0ದು ಬಂD�ಾ4	ೆ. ;ೇವಲ (ಾವಣನನು� ;ೊಲ7ಲು ಭಗವಂತ ಅವ9ಾರ.ೆತ8�ೇVರZಲ7. 
ಆತನ ಅವ9ಾರದ �ಂ�ೆ ಅ	ೇಕ ರಹಸFವಡ?�ೆ. 	ಾವY ಆತನನು� 	ೋಡುವಷುK ಎತ8ರ;ೆ< ಏರಲು ಆಗD�ಾ4ಗ 
ಆತ ಸ±ಯಂ ಭೂ� �ೕQೆ ಅವ9ಾರ.ೆತು89ಾ8	ೆ ಅಥ.ಾ Iದ§  ಾ2ಗಳನು� ನಮ\ ಉ�ಾ§ರ;ಾ<? 
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ಕಳU�ಸು9ಾ8	ೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ ವತ�	ೆ ಅ	ೇಕ *ಾಗೂ :0ದು;ೊಳU�ವYದು ಕಷK. ಭಗವಂತನ 
ವತ�	ೆಯನು� Mಾ_ಾನF ಮನುಷF	ೊಂD�ೆ *ೋZಸQಾಗದು. ಆತನ ವತ�	ೆಯ �ಂ�ೆ ಒಂದು ಮಹ9ಾ8ದ 
ಸಂ�ೇಶ�ರುತ8�ೆ. �ೕ�ೆ ನೂ(ಾರು �ಾ% ಅವತ%ಸುವ, �¤ಷK.ಾದ ವತ�	ೆಯುಳ� *ಾಗೂ ಸಂMಾರದZ7ರುವ 
Qೆಕ<�ಲ7ದಷುK ಸು0ಯನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಭಗವಂತ ಶ9ಾವತ�ಃ 
೩೪೫) ಪDÑ 
ಪDÑ ಎಂದ(ೆ 9ಾವ(ೆಯನು� ;ೈಯZ7 �`ದವನು. 	ಾವY ಸಹಸ��ಾಹು ಭಗವಂತನನು� 	ಾಲು< ;ೈಗಳ 
ಮೂ:�Sಾ? ಉAಾಸ	ೆ _ಾಡು9ೆ8ೕ.ೆ. ಈ 	ಾಲು< ;ೈಗಳU 	ಾಲು< ಪYರುNಾಥ�ಕದ ಸಂ;ೇತ. 	ಾಲು< 
;ೈಗಳZ7 �`Dರುವ ಚಕ�, ಶಂಖ, ಗ�ಾ *ಾಗೂ ಪದ\ ಕ�ಮ.ಾ? ಧಮ�, ಅಥ�, ;ಾಮ *ಾಗೂ yೕ£ದ 
ಸಂ;ೇತ. ಈ ;ಾರಣ;ಾ<? yೕ£ಪ�ದ	ಾದ ಭಗವಂತನನು� ಪDÑ ಎಂದು ಸಂ�ೋªಸು9ಾ8(ೆ. ಇNೆKೕ ಅಲ7�ೆ 
ಜಗ:8ನ ಮೂಲ ಪ�ಕೃ:Sಾದ ಲ�Ôಯನು� ಪ�ಾ\ ಎಂದೂ *ಾಗೂ ಚತುಮು�ಖ ಬ�ಹ\ನನು� ಕೂXಾ ಪ�ಾ\ 
ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. ಲ�Ôೕಪ:Sಾದ ಭಗವಂತ ಪDÑ; ಜಗ:8ನ ಮೂಲಸೃಷK	ಾದ ಚತುಮು�ಖನ ತಂ�ೆ 
ಪDÑ. ಈ %ೕ: yೕ£ಪ�ದ	ಾ? ;ೈಯZ7 9ಾವ(ೆ �`Dರುವ, ಜಗ:8ನ ಮೂಲಶV8Sಾದ ಪ�ಕೃ:ಯ Mಾ±� 
*ಾಗೂ ಚತುಮು�ಖನ ತಂ�ೆ ಭಗವಂತ ಪDÑ. 
೩೪೬) ಪದ\2+ೇ£ಣಃ 
ಪದ\2+ೇ£ಣ ಎಂದ(ೆ 9ಾವ(ೆಯ ಎಸ0ನಂ9ೆ ಕಣು�ಳ�ವ. ಇZ7 9ಾವ(ೆಯ ಎಸಳU 'ಅನುಗ�ಹವನು�' 
ಸಂ;ೇ:ಸುವ ಉಪ_ಾನ. '�ೇವರು ಕಣು�ºಟK' ಎಂದ(ೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ��Iದ ಎಂದಥ�. 9ಾವ(ೆಯ ಎಸಳU 
ಏನನೂ� ಅಂ¹I;ೊಳU�ವYDಲ7. ಅ�ೇ %ೕ: ಏನನೂ� ಅಂ¹I;ೊಳ�ದ 2Z�ಪ8 *ಾಗೂ ;ಾರುಣFದ ಅರಳUಗH�ನ 
ಭಗವಂತ ಪದ\2+ೇ£ಣಃ  

ಪದ\	ಾ+ೋರ�ಂ�ಾ£ಃ ಪದ\ಗಭ�ಃ ಶ%ೕರಭೃ¾ । 
ಮಹD§�ರೃ�ೊ§ೕ ವೃ�ಾ§9ಾ\ ಮ*ಾ�ೋ ಗರುಡಧ�ಜಃ   ॥೫೧॥ 

೩೪೭) ಪದ\	ಾಭಃ 
ಸೃ�Kಯ yದಲು ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡ ಸಂಪ[ಣ�.ಾ? ಭಗವಂತ	ೊಳ�ೆ Mೇ%ರುತ8�ೆ. 
ಸೃ�K;ಾಲದZ7 ಅದು ಭಗವಂತನ 	ಾ¨Wಂದ ಕಮಲರೂಪದZ7 *ೊರಬರುತ8�ೆ. ಈ ಬ�*ಾ\ಂಡ ಅಂಡ ರೂಪದZ7 
ಅಥ.ಾ ಕಮಲದ y?Eನ ರೂಪದZ7 ಸೃ�KSಾಗುತ8�ೆ. ಈ ಕಮಲ ರೂz ಬ�*ಾ\ಂಡದZ7 ಹD	ಾಲು< 
ಎಸಳUಗ0ರುತ8.ೆ-ಅ.ೇ ಹD	ಾಲು< QೋಕಗಳU. �ೕ�ೆ ತನ� 	ಾ¨Wಂದ ಕಮಲರೂz ಬ�*ಾ\ಂಡ ಸೃ�K 
_ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಪದ\	ಾಭಃ.  
೩೪೮) ಅರ�ಂ�ಾ£ಃ 
ಅರ�ಂದ ಎಂದ(ೆ ದಳಗಳU. �ೕQೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಭಗವಂತ ಕಮಲದ y?Eನಂತಹ ಬ�*ಾ\ಂಡವನು� ಸೃ�K 
_ಾ`ದ; ಆ ಕಮಲ ಅರ0�ಾಗ ಹD	ಾಲು< Qೋಕ.ಾWತು; ಆ ನಂತರ ಈ ಅರ02ಂತ ಬ�*ಾ\ಂಡ�ೊಳ�ೆ 
ಭಗವಂತ ಸ±ಯಂ ತುಂºದ. ಈ %ೕ: ಬ�*ಾ\ಂಡ ಸೃ�K_ಾ` ಬ�*ಾ\ಂಡ�ೊಳ�ೆ ತುಂº2ಂ:ರುವ ಭಗವಂತ 
ಅರ�ಂ�ಾ£ಃ.  
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'ರ�' ಎಂದ(ೆ ಸೂಯ�; 'ಅರ�' ಎಂದ(ೆ ಕತ8ಲು; '�ಾ' ಎಂದ(ೆ 'ಧF: ಅಥ.ಾ '	ಾಶ'; ಅ£ ಎಂದ(ೆ ಕಣು�. 
ಆದ4%ಂದ ಅರ�ಂ�ಾ£ಃ ಎಂದ(ೆ ಕತ8ಲನು� 	ಾಶ_ಾಡುವ ಸೂಯ� *ಾಗೂ ಚಂದ�(ೆಂಬ ಎರಡು ಕಣು�ಗಳನು� ಈ 
ಜಗ:8�ೆ ;ೊಟKವನು. �ೕ�ೆ ನಮ\ ಒಳ�ೆ *ಾಗೂ *ೊರ?ರುವ ಕತ8ಲನು� 2.ಾ%ಸುವ ಭಗವಂತ ಅರ�ಂ�ಾ£ಃ. 
೩೪೯) ಪದ\ಗಭ�ಃ 
ಸೃ�K�ೆ yದಲು ಸಂಪ[ಣ� ಬ�*ಾ\ಂಡ *ಾಗೂ �ೕವ ಜಂತುಗಳU ಸೂ£ÔರೂಪದZ7 ಭಗವಂತನ ಉದರದZ7ದು4, 
ಸೃ�K ;ಾಲದZ7 ಎಲ7ವ[ ಆತನ 	ಾ¨Wಂದ ಪದ\ ರೂಪದZ7 *ೊರ Bಮು\ತ8�ೆ. �ೕ�ೆ ಇ`ೕ ಬ�*ಾ\ಂಡವನು� 
ತನ� ಉದರದZ7 ಧ%Iದ ಭಗವಂತ ಪದ\ಗಭ�ಃ. ಚತುಮು�ಖನ ಗಭ��ೊಳ�ೆ 2ಂತು ಈ ಸೃ�Kಯನು� ನXೆಸುವ 
ಭಗವಂತ ಪದ\ಗಭ�ಃ  
೩೫೦) ಶ%ೕರಭೃ¾ 
ಶ%ೕರಭೃ¾ ಎಂದ(ೆ ಶ%ೕರವನು� $ಾರ~ೆ _ಾಡುವವನು. ಭಗವಂತ ನy\ಳ�ೆ Aಾ�ಣ�ೇವ(ೊಂD�ೆ 
ಪ�.ೇ¤ಸುವYದು 'ಹುಟುK' *ಾಗೂ ನಮ\ ಶ%ೕರDಂದ 2ಗ��ಸುವYದು 'MಾವY'. ಭಗವಂತ ನಮ\ ಶ%ೕರDಂದ 
*ೊರಟ	ೆಂದ(ೆ ನಮ\ Aಾ�ಣ ಪ� *ಾ%*ೋಗುತ8�ೆ; ಈ ಶ%ೕರ ಶವ.ಾಗುತ8�ೆ. ಶ%ೕರ ಎನು�ವYದ;ೆ< ಇ	ೊ�ಂದು 
ಅಥ� ಬ�*ಾ\ಂಡ. ನಮ\ ಶ%ೕರವನು� *ಾಗೂ ಸಂಪ[ಣ� ಬ�*ಾ\ಂಡವನು� $ಾರ~ೆ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ, 
ಅ	ಾD2ತF.ಾದ �ೕವರನು� ಸ�ಾ $ಾರ~ೆ _ಾ`ರುವ ಶ%ೕರಭೃ¾. 
೩೫೧) ಮಹD§�ಃ 
ಮಹD§� ಎಂದ(ೆ ಪ[ಣ�9ೆಯ ಪ(ಾ;ಾNೆ3. ಪ[ಣ�9ೆಯZ7 ಎರಡು �ಧ: ಒಂದು MಾAೇ£.ಾದ ಪ[ಣ�9ೆ *ಾಗೂ 
ಇ	ೊ�ಂದು 2ರAೇ£.ಾದ ಅಥ.ಾ ಅನಂತ.ಾದ ಪ[ಣ�9ೆ. ºಂD�ೆಯZ7 2ೕರನು� ತುಂºIದ(ೆ ಅದು ಪ[ಣ� 
ಆದ(ೆ ಭಗವಂತನ ಪ[ಣ�9ೆ ಸಮುದ�ದಂ9ೆ (ಇZ7 ಸಮುದ� ಎನು�ವYದು ;ೇವಲ ದೃNಾKಂತ, ಅನಂತ	ಾದ 
ಭಗವಂತನನು� :�ಗು~ಾತ\ಕ.ಾದ Sಾವ ವಸು8�	ೊಂDಗೂ *ೋZಸಲು MಾಧF�ಲ7); ಅನಂತ.ಾದ 
ಪ[ಣ�9ೆಯುಳ� ಭಗವಂತ ಮಹD§�ಃ. 
೩೫೨) ಋದ§ಃ 
ಎQಾ7 ಸಮೃD§ಗ0ಂದ ಪ[ಣ�	ಾದವನು ಋದ§. ಒಂದು ಅಮೂಲF.ಾದ ?ಡಮೂZ;ೆಯನೂ� ಕೂXಾ ಋದ§ 
ಎನು�9ಾ8(ೆ; ಕು¹K _ಾ`ದ 9ೌಡು �¤�ತ Òೕಷ;ಾಂಶಗ0ಂದ ಕೂ`ದ ಅV< ಕೂXಾ ಋದ§. ?ಡಮೂZ;ೆಯZ7, 
ಕುಟKಣದ ಅV<ಯZ7 ಕೂXಾ ಭಗವಂತನ �,ೇಷ.ಾದ �ಭೂ: ಅಡ?�ೆ. ಪ%ಪ[ಣ�	ಾದ ಭಗವಂತ ಋದ§ಃ. 
೩೫೩) ವೃ�ಾ§9ಾ\ 
ಭಗವಂತ ಇಂD�ಯಗ0�ೆ ಎಟುಕದವನು. ಆತನ �ೇಹ ಎQಾ7 ಕXೆ ಆ;ಾಶದಂ9ೆ ತುಂº�ೆ. ಆ;ಾಶಕೂ< 
ಭಗವಂತ2ಗೂ ಇರುವ ಒಂದು ವF9ಾFಸ ಎಂದ(ೆ ಆ;ಾಶ;ೆ< ಆತ\�ಲ7-ಭಗವಂತ2�ೆ ಇ�ೆ. ಭಗವಂತನ �ೇಹ 
ಪಂಚಭೂತಗ0ಂ�ಾದದ4ಲ7. ಅದು  ಾ	ಾನಂದಗ0ಂ�ಾದ ಶ%ೕರ. ಮನುಷF ತನ� Mಾಧ	ೆ ಮು°ೇನ ತನ� 
ಸ±ರೂಪವನು� :0�ಾಗ _ಾತ� ಈ ಸಂಗ: ಅಥ�.ಾಗುತ8�ೆ. ಭಗವಂತನ ಬಣ� ಆ;ಾರ ಎಲ7ವ[ 
 ಾ	ಾನಂದಮಯ.ಾದದು4. ಆತ ಎQೆ7Xೆ ತುಂºರುವ ಅ	ಾDಮೂ:�. �ೕ�ೆ  ಾ	ಾನಂದಮಯ.ಾದ ಶ%ೕರ 
ಮತು8 ಆತ\Dಂದ ಎQೆ7Xೆ .ಾFಪ8	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ವೃ�ಾ§9ಾ\.  
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ವೃದ§ರು ಎಂದ(ೆ ತQೆ ಹ~ಾ�ದವರು. ಇZ7 ತQೆ ಎಂದ(ೆ ಒಳ?ನ ತQೆ. ಹ~ಾ�ಗುವYದು ಎಂದ(ೆ  ಾನದ 
ಉತು8ಂಗ;ೆ<ೕರುವYದು. ಆದ4%ಂದ ವೃ�ಾ§ ಎಂದ(ೆ  ಾ2. �ೕ�ೆ ಸ±ಯಂ ಪ[ಣ� ಾ2 *ಾಗೂ SಾರZ7 
 ಾನ��ೆ�ೕ ಅವರನು� z�ೕ:ಸುವ ಭಗವಂತ ವೃ�ಾ§9ಾ\. 
೩೫೪) ಮ*ಾ£ಃ 
ಸವ�ಗತ.ಾದ ಕಣು�ಳ� ಮತು8 ಎQೆ7Xೆಯೂ ಕH�ಟK ಭಗವಂತ-ಮ*ಾ£ಃ. ಭಗವಂತ2�ೆ :0ಯದಂ9ೆ SಾವY�ೇ 
V�@ ನXೆಯಲು ಅMಾಧF. ಭಗವಂತ ಸವ�ಗತ.ಾದ ಇಂD�ಯಗಳUಳ�ವನು. 
೩೫೫) ಗರುಡಧ�ಜಃ 
ಗರುಡನ �ೕQೇ% �ಹ%ಸುವ ಭಗವಂತ ಗರುಡಧ�ಜಃ. ಗರುXಾರೂಢ ಭಗವಂತನ ಅ	ೇಕ ರೂಪದ ಉAಾಸ	ೆ 
ನಮ\Z7 ರೂ�ಯZ7�ೆ. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ “¤�ೕಕರರೂಪ”. ಎರಡು ;ೈಗ0ಂದ ಸು-ವಣ�ವ2�ೕಯುವ ಗರುXಾರೂಢ 
ಭಗವಂತನ ಮೂ:�. ಇZ7 "ಸು-ವಣ�" ಎಂದ(ೆ ಅ£ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅ£ರ	ಾದ ಭಗವಂತನನು� :0ಯುವ  ಾನ. 
ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ ಅ%ವನು� ;ೊಡತಕ< ರೂಪ ‘ಗರುXಾರೂಢ ಸಂI¬:’. 
ನಮ\ �ೇಹವನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಅ	ೇಕ ಶV8ಗಳನು� Aಾ�Bೕನರು ಗುರು:Iದರು. ಮುಖF.ಾ? 	ಾಲು< ಪYರುಷರು 
ನಮ\ �ೇಹವನು� 2ಯಂ:�ಸು9ಾ8(ೆ. ಶ%ೕರಪYರುಷ, ಛಂದಃಪYರುಷ, .ೇದಪYರುಷ ಮತು8 ಸಂವತ«ರಪYರುಷ. 
ಶ%ೕರ 2ಯಂ:�ಸುವ ಶ%ೕರಪYರುಷ-¤ವ; Aಾ�ಣಮಯ ;ೋಶವನು� 2ಯಂ:�I ನಮ\ _ಾತನು� 
2ಯಂ:�ಸುವ ಛಂದಪYರುಷ-,ೇಷ; ನಮ\ ಮ	ೋಮಯ ;ೋಶವನು� 2ಯಂ:�ಸುವ .ೇದಪYರುಷ-ಗರುಡ. 
ಆದ4%ಂದ ಗರುಡ ".ೇದ- ಾನದ" ಸಂ;ೇತ. ಗರುಡಧ�ಜ ಎಂದ(ೆ Mಾ�ಾ¾ .ೇದಗಳ �ೕQೆ ಸ.ಾ% 
_ಾ`;ೊಂಡು ಬರುವವ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನನು� :0ಯ�ೇ;ಾದ(ೆ .ೇದದ ಅ%²ಂ�ೇ ನಮ?ರುವ _ಾಗ�. 

ಅತುಲಃ ಶರ+ೋ ¨ೕಮಃ ಸಮಯ ೋ ಹ�ಹ�%ಃ । 
ಸವ�ಲ£ಣಲ£~ೊFೕ ಲ�Ôೕ.ಾÁ ಸ�:ಂಜಯಃ   ॥೫೨॥ 

೩೫೬) ಅತುಲಃ  
ಭಗವಂತ SಾವY�ೇ ತುಲ	ೆ�ೆ 2ಲುಕುವವನಲ7. ಆತನನು� ಇ	ೊ�ಂದು ವಸು8�	ೊಂD�ೆ ತುಲ	ೆ _ಾಡಲು 
MಾಧF�ಲ7. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಭಗವಂತ ನಮ�ೆ :0ದ SಾವY�ೇ ವಸು8�ನಂ:ಲ7. ಭಗವಂತನನು� :0ಸುವ ಅ:�ೊಡÂ 
ºೕ�ಾ£ರ ಓಂ;ಾರದZ7ನ(ಅ+ಉ+ಮ) yದಲ ಅ£ರ-‘ಅ’. ‘ಅ’ 'ಅಲ7' ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಅಂದ(ೆ 
ಭಗವಂತ 2ನ�ೆ :0ದ SಾವY�ೇ ವಸು8ವಲ7 *ಾಗೂ ಆತನನು� ಪ[ಣ�.ಾ? :0ಯಲು MಾಧF�ಲ7 ಎಂದಥ�. 
ಭಗವಂತ2�ೆ ಸದೃಶ.ಾದ SಾವY�ೇ ವಸು8�ಲ7. �ೕ�ೆ ಸ%Mಾ¹Wಲ7ದ, ಎQಾ7 ಪ�,ೆ�ಗ0ಗೂ ಪ�,ೆ�Sಾ? 
ಉ0ಯುವ ಭಗವಂತ ಅತುಲಃ. 
೩೫೭) ಶರಭಃ 
ಇZ7 ಶರ ಎಂದ(ೆ ಒಂದು Dನ ºದು4 *ೋಗುವ ಶ%ೕರ. ಶರಭ ಎಂದ(ೆ ನಮ\ ಶ%ೕರ�ೊಳ�ೆ �ೆಳಗುವ ಶV8. 
*ೊರಗಣ�ನು� ಮುB� ಒಳಗH�2ಂದ 	ೋ`�ಾಗ _ಾತ� ಶ%ೕರ�ೊಳ?ನ ಪ�;ಾಶ_ಾನ.ಾ?ರುವ 
ಭಗವಂತನನು� ;ಾಣಬಹುದು. ಇ`ೕ ಪ�ಪಂಚದZ7 ತುಂºರುವ; ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಇ`ೕ ಪ�ಪಂಚವನು� ಸಂ*ಾರ 
_ಾಡುವ ಶV8 ಭಗವಂತ, ಅಣು�	ೊಳ�ೆ ಅಣು.ಾ? ಎಲ7ರಲೂ7 ತುಂº�ಾ4	ೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನನು� 
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:0ಯ�ೇ;ಾದ(ೆ ನಮ\ ಮನಸ«ನು� ಶರ(�ಾಣ).ಾ?I ಆತ	ೆXೆ�ೆ ಗು%WಟುK Mಾಗ�ೇಕು.(ಇZ7 �ಾಣ ಎಂದ(ೆ 
ಏ;ಾಗ�9ೆ). ಮನಸು« ಮತು8 ಆತ\ �ಾಣ.ಾ? ಭಗವಂತನ Aಾದವನು� Mೇ%�ಾಗ ಆತ ನಮ�ೆ :0ಯು9ಾ8	ೆ.  
ಪY(ಾಣಗಳZ7 ಶರಭ ಎನು�ವ Aಾ�Hಯ ಉQೆ7ೕಖ��ೆ. ಈ Aಾ�H ಎಂಟು ;ಾಲುಗಳUಳ� ಅತFಂತ ಬZಷ3 
Aಾ�HSಾ?ತ8ಂ9ೆ. ಆದ(ೆ ಈ Aಾ�Hಯ SಾವY�ೇ ಕುರುಹು ನಮ�ೆ �ೊ(ೆ:ಲ7. ಇಂತಹ �¤ಷK Aಾ�HಯZ7 
ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ2�ೆ ಶರಭಃ ಎನು�ವYದು ಅನ±ಥ� 	ಾಮ.  
೩೫೮) ¨ೕಮಃ (ಅ¨ೕಮಃ) 
Sಾರು ಒಳ?ನ ಪ�ಪಂಚವನು� ಮ(ೆತು *ೊರಪ�ಪಂಚದZ7 ಬದುಕು9ಾ8(ೋ ಅವ%�ೆ ಭಗವಂತ 
ಭಯಂಕರ(¨ೕಮಃ). Sಾರು ಒಳಪ�ಪಂಚದ ಅ%�2ಂದ ಬದುಕು9ಾ8(ೋ ಅವ%�ೆ ಭಗವಂತ ಅಭಯ(ಅ¨ೕಮಃ). 
ಅವನು ಭಯಂಕರನೂ *ೌದು; ಅಭಯಂಕರನೂ *ೌದು. �ರಣFಕ¤ಪY��ೆ ನರIಂಹ ಅವ9ಾರದZ7 
ಭಯಂಕರ	ಾದ ಭಗವಂತ, ಪ�ದುFಮ�2�ೆ ಅ�ೇ ರೂಪದZ7 ಅಭಯಂಕರ	ಾದ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ¨ೕಮಃ 
ಅಥ.ಾ ಅ¨ೕಮಃ.  
೩೫೯) ಸಮಯ¶ಃ  
ಈ 	ಾಮವನು� ಸಮಯ+ ಾ ಮತು8 ಸಮ+ ಾ ಎಂದು ಎರಡು ಬ�ೆಯZ7 ಅ×ೈ�ಸಬಹುದು. ಭಗವಂತ ಸಮಯ 
ಅಥ.ಾ *ೊತು8 :0ದವನು. ಸೃ�KWಂದ ಸಂ*ಾರ ತನಕದ I¬: ;ಾಲದZ7 2ರಂತರ ಹುಟುK-MಾವY 
ನXೆಯು:8ರುತ8�ೆ. SಾವYದು Sಾ.ಾಗ ನXೆಯುತ8�ೆ ಎನು�ವ ಅ%ವY ನಮ?ರುವYDಲ7. SಾವYದು ನಮ�ೆ 
:0Dಲ7²ೕ ಅದನು� 	ಾವY ಆಕI\ಕ ಎನು�9ೆ8ೕ.ೆ. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ2�ೆ SಾವYದೂ ಆಕI\ಕವಲ7. ಆತ ಸವ�¶. 
Sಾವ ;ಾಲದZ7 ಏನು ನXೆಯುತ8�ೆ ಎನು�ವ ಸಂಪ[ಣ� ಅ%ವY ಇರುವYದು ಭಗವಂತ2�ೊಬ^2�ೆ. ಈ 
ಪ�ಪಂಚದZ7 ನXೆಯುವ ಪ�:�ಂದು ಘಟ	ೆ �ಂ�ೆ ಒಂದು ;ಾರಣ�ರುತ8�ೆ. ಇಂತಹ ;ಾಲ ಾ2 ಭಗವಂತ 
ಸಮಯ-¶.  
ಸಮಯ ಎನು�ವYದ;ೆ< ಇ	ೊ�ಂದು ಅಥ� ".ೇ�ಾD ,ಾಸ³ಗಳU". SಾವYದ%ಂದ ನಮ�ೆ ಸ�ೕBೕನ.ಾದ  ಾನ 
ಬರುತ8�ೋ ಅದು ಸಮಯ. ಸಮಗ� .ೇದದ, ,ಾಸ³ದ ಅಂತರಂಗದ ರಹಸF :0ದವನು ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ. 
?ೕ9ೆಯZ7 ಕೃಷ� *ೇಳUವಂ9ೆ:  

ಸವ�ಸF �ಾಹಂ ಹೃD ಸ2� �NೊKೕ ಮತ8ಃ ಸâ: ಾ�ನಮÒೕಹನಂ ಚ । 
.ೇ�ೈಸ� ಸ.ೈ�ರಹ�ೕವ .ೇ�ೊFೕ .ೇ�ಾಂತಕೃ� .ೇದ��ೇವ �ಾಹ{ ॥ (ಅ-೧೫, ,ೆ67ೕ-೧೫) 

"ಎಲ7ರ ಹೃದಯದZ7 	ಾನು 	ೆQೆIರು.ೆ, 	ೆನಪY, ಅ%ವY, ಮ(ೆವY ಎಲ7ವ[ ನನ� ;ೊಡು�ೆ. ಎQಾ7 .ೇದಗ0ಂದ 
ಅ%ಯ�ೇ;ಾದವನು 	ಾ	ೇ. .ೇ�ಾಂತಸೂತ�ಗಳ	ೊ(ೆದವನು, .ೇದಗಳ ಮಮ�ವನ�%ತವನು 	ಾ	ೇ". 
ಭಗವಂತ ಸಮ-ಯ¶. ಯ¶ ಎಂದ(ೆ ಪ[�ೆ; ಒ¢ �ೆಯ ;ಾಯ�;ಾ<? ಒ¹K�ೆ MೇರುವYದು; �ಾನ _ಾಡುವYದು 
ಇ9ಾFD . ನಮ\Qೆ7ೕ2�ೆ�ೕ ಅದನು� ಇಲ7ದವ%�ೆ ;ೊಡುವYದು ಒಂದು ಯ¶. ಭಗವಂತನನು� ಅಂತರಂಗದ 
ಸಮದೃ�KWಂದ ಪ[�ಸ�ೇಕು. ಸ_ಾಜದZ7 ಎಲ7ರನೂ� ಅವರ �ೕಗF9ೆ�ೆ ತಕ<ಂ9ೆ �ೆ±ೕಷ�ಲ7�ೇ, 
ಅವ(ೊಳ?ರುವ ಭಗವಂತನನು� *ಾಗೂ ಅವನ ಅ¨ವFಕ8ವನು� :0ದು �ೌರ�ಸ�ೇಕು. ಎಲ7ರ ಒಳ?ರುವ 
ಭಗವಂತ ಒಬ^	ೇ. ;ೇವಲ ಅವನ ಅ¨ವFಕ8 _ಾತ� �ೇ(ೆ �ೇ(ೆ. ಈ ಸಮ+ಾವ;ೆ< �ೕಗ.ೆಂದು *ೆಸರು. 
(ಸಮತ±ಂ �ೕಗ ಉಚF9ೇ -ಭಗವDEೕ9ೆ ಅ-೨, ,ೆ67ೕ-೪೮)  
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ಕೃಷ� ಭಗವDEೕ9ೆಯZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ:  
��ಾF�ನಯಸಂಪ	ೆ�ೕ �ಾ�ಹ\~ೇ ಗ� ಹI82 । 
ಶು2 �ೈವ ಶ±Aಾ;ೇ ಚ ಪಂ`9ಾಃ ಸಮದ¤�ನಃ ॥ (ಅ-೫, ,ೆ67ೕ-೧೮) 

"Aಾಂ`ತF-MೌಜನFಗಳ 	ೆQೆSಾದ ಬ�ಹ\ ಾ2- ಆಕಳU, ಆ	ೆ, 	ಾW, *ೊಲ�ೇ`Sಾದ �ೕನ _ಾನವನZ7 
ಕೂXಾ ಏಕರೂಪದ ಭಗವಂತನನು� ;ಾಣಬಲ7". 
ಭಗವಂತ Sಾ%ಗೂ 9ಾರತಮF _ಾಡುವYDಲ7. �ೕವಸ±ರೂಪದ �ೕಗF9ೆಗನುಗುಣ.ಾ? ಸಮದೃ�KWಂದ 
	ೋಡು9ಾ8	ೆ. ಇZ7 ಸಮದೃ�K ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ರನೂ� ಏಕ ರೂಪದZ7 	ೋಡುವYದು ಎಂದಥ�ವಲ7, 
�ೕಗF9ೆಗನುಗುಣ.ಾದ ಸಮದೃ�K. ಒಂದು ,ಾQೆಯZ7 ಚ	ಾ�? ಓD ಬ(ೆದ ��ಾF�� *ಾಗೂ ಓದ�ೆ 
ÒೕZSಾ?ರುವ ಇ	ೊ�ಬ^ ��ಾF���ೆ ಸಮ	ಾದ ಅಂಕವನು� ;ೊಡುವYದು ಸ_ಾನ9ೆ ಅಲ7. SಾವY�ೇ 
�ೆ±ೕಷ�ಲ7�ೆ, ಶತು�, �ತ�, ಸ¬0ೕಯ, ಪರVೕಯ ಎನು�ವ +ೇದ�ಲ7�ೆ ಅವರವರ �ೕಗF9ೆ�ೆ ತಕ<ಂ9ೆ ಅಂಕ 
�ತರ~ೆ _ಾಡುವYದು ಸ_ಾನ9ೆ. �ೕ�ೆ ಸಮದೃ�KWಂದ _ಾಡುವ V�@ ಮ*ಾÁ ಯ¶, *ಾಗೂ 
ಭಗವಂತ2�ೆ ಅತFಂತ z�ಯ.ಾದದು4. ಸಮದೃ�Kಯ ಯ¶z�ಯ ಭಗವಂತ ಸಮಯ¶ಃ  
೩೬೦) ಹ�ಹ�%ಃ  
ಹ�ಸು« ಎಂದ(ೆ ಭಗವಂತ2�ೆ ಅz�ಸುವ *ೋಮ ದ�ವF. 	ಾವY ಅz�ಸುವ ಹ�ಸು« ಎಂದೂ ವFಥ�ವಲ7. ಅ?��ೆ 
ಅz�Iದ ಹ�ಸು« ಅ?�Wಂದ *ೊರ *ೊಮು\ವ ಏಳU ಬಣ�ಗಳ ಮು°ೇನ .ಾ9ಾವರಣದZ7ನ ಸೂಯ� 
Vರಣ�ೊಂD�ೆ Mೇ% ಸ_ಾಜ;ೆ< ಫಲವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಹ�+ಾ�ಗವನು� I±ೕಕ%ಸುವ ಭಗವಂತ ಹ�ಹ�%ಃ . 
	ಾವY SಾವY�ೇ 	ಾಮವನು�ಚ�%I ಹ�ಸ«ನು� ಅz�Iದರೂ ಅದು MೇರುವYದು ಸವ�ಶಬ4 .ಾಚF	ಾದ 
ಭಗವಂತನನು�. "ಸವ� �ೇವ ನಮMಾ<ರಃ ;ೇಶವಂ ಪ�:ಗಚ¼:". ಭಗವಂತ ಎQಾ7 ಶಬ4ಗ0ಂದ .ಾಚF	ಾದವನು. 
ಆದ4%ಂದ Sಾವ ಶಬ4ವನು� *ೇ0ದರೂ ಅದು MೇರುವYದು ಅವನ	ೆ�ೕ. �ೕ�ೆ ಹ�ಸ«ನು� I±ೕಕ%I ಭಕ8ರ 
Aಾಪವನು� ಪ%ಹ%ಸುವ ಭಗವಂತ ಹ�ಹ�%ಃ. ಭಗವಂತನನು� �ಾಢ.ಾದ ಭV8Wಂದ ಪ[�I�ಾಗ ಆತ ನಮ\ 
ಒಳಗH��ೆ ;ಾHಸು9ಾ8	ೆ.  ಾನದZ7 ;ಾಣುವ ಭಗವಂತನ ಪ�+ೆ 2ೕಲ ವಣ�. ಇZ7 2ೕಲ  ಾನದ ಸಂ;ೇತ. ಇದು 
�ೇಹದ ಬಣ�ವಲ7, �ೇಹದ ಸುತ8Zನ ಪ�+ೆ. 2ೕಲವಣ�	ಾ?  ಾನದZ7 ;ಾHಸುವ ಭಗವಂತ ಹ�ಹ�%ಃ . 
೩೬೧) ಸವ�ಲ£ಣಲ£ಣFಃ 
ಭಗವಂತನ ರೂಪ ನಮ\ ಕಲ�	ೆ�ೆ �?ಲು. ಒಂದು �ೇಹದ Mೌಂದಯ�ದ ಲ£ಣಗಳU ಎಂದು 	ಾವY ಏನನು� 
ಕಲ�	ೆ _ಾಡಬಹು�ೋ ಅದರ ಪ(ಾ;ಾNೆ3 ಆತನ ರೂಪ. ಜಗ:8ನ ಎQಾ7 ಬಣ� ಅವನ ಬಣ�. ಆತ �ಶ±ವಣ�. 
ಅMಾ$ಾರಣ ಗುಣಗ0ಂದ ತುಂºದ ಸವ� ಲ£ಣಗಳ 	ೆQೆSಾದ, Mೌಂದಯ�ದ ಪ(ಾ;ಾNೆ3ಯ ಸ±ರೂಪ *ಾಗೂ 
ಸವ�Mೌಂದಯ�ದ Mಾರ	ಾದ ಭಗವಂತ ಸವ�ಲ£ಣಲ£ಣFಃ.  
೩೬೨) ಲ�Ôೕ.ಾÁ  
ಭಗವಂತ ಪ�ಕೃ:_ಾ9ೆ ¤�ೕಲ�Ôಯನು� ಸ�ಾ ತನ� ಎ�ೆಯZ7 ಧ%Iರು9ಾ8	ೆ. ಲ�Ô ರ�ತ 	ಾ(ಾಯಣನನು� 
	ಾವY ಎಂದೂ 	ೋಡುವYDಲ7. ಈ ಸೃ�Kಯನು� ಭಗವಂತ ಲ�Ô ಸ�ೕತ	ಾ? 2��Iದ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ2�ೆ 
ಲ�Ôೕ.ಾÁ ಅನ±ಥ� 	ಾಮ. 
೩೬೩) ಸ�:ಂಜಯಃ 



ಸಹಸ�	ಾಮ 
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"ಸ�:" ಎಂದ(ೆ ಯುದ§. ಭಗವಂತ ಅಸುರರನು� ಯದ4ದZ7 �ೆZದವನು. ನಮ\ �ೈನಂDನ ಸಂMಾ%ಕ ಯುದ§ದZ7 
ನಮ�ೆ ಜಯವನು� ತಂದು;ೊಟುK ನಮ\ನು� ಸಂMಾರ MಾಗರDಂದ ಮುಕ8 _ಾಡುವವನು. ನಮ\ 	ೋವನು� 
	ಾಶ_ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಸ�:ಂಜಯಃ. 

�£(ೋ (ೋ�9ೋ _ಾ�ೋ� *ೇತು�ಾ�yೕದರಸ«ಹಃ । 
ಮ�ೕಧ(ೋ ಮ*ಾ+ಾ�ೋ .ೇಗ.ಾನ�9ಾಶನಃ   ॥೫೩॥ 

೩೬೪) �£ರಃ  
'£ರ' ಎನು�ವ ಪದದ ಒಂದು ಅಥ� "2ರಂತರ.ಾ? ;ೊಡುವYದು" *ಾಗೂ ಇ	ೊ�ಂದು ಅಥ� "	ಾಶ.ಾಗುವYದು". 
�£ರ ಎಂದ(ೆ ��ಧ ಫಲವ2�ೕಯುವವನು *ಾಗೂ 	ಾಶ�ಲ7ದವನು ಎಂದಥ�. ಭಗವಂತ 2ರಂತರ.ಾ? 
ಬಯIದ4ನು� ;ೊಡುವ 	ಾಶ�ಲ7ದ ಶV8. ";ೇ0ದ(ೆ ;ೇಳ�ೇಕು-ಭಗವಂತನನು� ;ೇಳ�ೇಕು". ಇ	ೊ�ಬ^ರನು� 
;ೇ0ದ(ೆ ಅವ(ೆಷುK ;ೊಟಾKರು? 2ರಂತರ.ಾ? ಭಕ8ರು ;ೇ0ದ4ನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ �£ರಃ. 	ಾವY 
ಭಗವಂತನZ7 ;ೇಳU.ಾಗ "ನನ�ೆ ಇದು �ೇಕು, ನನ�ೆ ಅದು �ೇಕು ಎಂದು ;ೇಳ�ೆ, "ಓ ಭಗವಂತ ನನ�ೆ ಏನು 
�ೇಕು ಎನು�ವYದು ನನ�ೆ �ೊ:8ಲ7, ನನ�ೇನು �ೇ;ೋ ಅದನು� ;ೊಡು ಎಂದು ;ೇಳ�ೇಕು". �ೕ�ೆ ಅನಂತ 
;ಾಲದZ7 2ರಂತರ.ಾ? ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ, ;ೊಟK ಫಲವನು� ದುರುಪ�ೕಗ _ಾ`;ೊಂಡ(ೆ ಅದನು� 
ಕIದು;ೊಳU�9ಾ8	ೆ ಎನು�ವ ಎಚ�ರ ನಮ\Z7ರ�ೇಕು. 
೩೬೫) (ೋ�ತಃ 
ಭಗವಂತ ;ೆಂಪY ಬಣ�ದವನು ಎನು�ವYದು ಈ 	ಾಮದ �ೕQೊ�ೕಟದ ಅಥ�. ಉಪ2ಷ:8ನZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ: "ಅಜಂ 
ಏಕ{ Qೋ�ತ-ಶುಕ7-ಕೃಷ�ಂ". ಅಂದ(ೆ ಒಂದು ಅಜ ಅದ;ೆ< ಮೂರು ಬಣ�ಗಳU! ಇZ7 ಅಜ ಎಂದ(ೆ 'ಆಡು' ಅಲ7. 
ಅಜ ಎಂದ(ೆ 'ಹು¹Kಲ7ದ ಆD ತತ±'. ಮೂರು ಬಣ�ಗ¢ಾದ ;ೆಂಪY-º0-ಕಪY� ಕ�ಮ.ಾ? ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರವನು� 
ಸೂBಸುತ8.ೆ. ಸೃ�K�ೆ ;ಾರಣ	ಾದ ಭಗವಂತನ ಬಣ� ;ೆಂಪY, ಆದ4%ಂದ ಆತ (ೋ�ತಃ. 
೩೬೬) _ಾಗ�ಃ 
ಭಗವಂತ  ಾ2ಗಳU ಹುಡುಕುವ ತತ±; ಮುV8�ೆ *ೆ�ಾ4%. ಎಲ7ರೂ ;ೊ	ೆ�ೆ ಕಂಡು ಹುಡುಕ�ೇ;ಾದ ಶV8. ಸಂMಾರ 
Mಾಗರವನು� �ಾ¹ಸುವ �ೋHಯೂ ಅವ	ೇ, *ೋ? Mೇರ�ೇ;ಾದ ದಡವ[ ಅವ	ೇ. ಅವನನು� Mೇರುವ 
ಒಂ�ೇ ಒಂದು _ಾಗ� ಶರ~ಾಗ:. ತನ�Z7 ಶರ~ಾದ ಭಕ8%�ೆ ಭಗವಂತ ಮುV8ಯ �ಾ% 9ೋರು9ಾ8	ೆ. 
ಭಗವಂತನನು�  Mೇರುವ �ಾ% ನಮ\ *ೊರ ಪ�ಪಂಚದZ7 ಹುಡುVದ(ೆ IಗುವYDಲ7. 	ಾವY ನಮ\ 
*ೊರಪ�ಪಂಚವನು� ºಟುK ನy\ಳ?ರುವ ಭಗವಂತನನು� 	ೋಡುವ ಪ�ಯತ� _ಾ`�ಾಗ _ಾತ� ಅದು 
ನಮ\ನು� ಭಗವಂತನತ8 ;ೊಂXೊಯFಬಲು7ದು. 
೩೬೭) *ೇತುಃ 
*ೇತುಃ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ಕೂ< ;ಾರಣಕತ�. ಇ`ೕ ಜಗ:8ನ ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರ-2ಯಮನ- ಾನ-ಅ ಾನ-ಬಂಧ-
yೕ£-ಎಲ7ಕೂ< ;ಾರಣಕತ� ಭಗವಂತ *ೇತುಃ. 
೩೬೮) �ಾyೕದರಃ 
�ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< �ಾyೕದರ ಎಂದ(ೆ 9ಾWWಂದ *ೊಟೆK�ೆ ಹಗE º?I;ೊಂಡವನು ಎಂದಥ�. ಇದು 
ಭಗವಂತನ ಕೃNಾ�ವ9ಾರದ �ಾಲF;ೆ< ಸಂಬಂಧಪಟK ;ಾಲಬದ§ ಘಟ	ೆಗನುಗುಣ.ಾದ ಅಥ�. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ 
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ಮೂಲತಃ �ಾyೕದರ. ಆದ4%ಂದ ಈ 	ಾಮ;ೆ< �¤ಷK.ಾದ ಅಥ���ೆ. ಆತ �ಾಮ+ಉದರ; ಇZ7 �ಾಮ 
ಎಂದ(ೆ 'ದಮ' ಉಳ�ವ%�ೆ ಒZಯುವವನು. ದಮ ಎಂದ(ೆ 'ಮದ' ಎನು�ವ ಪದದ �ರುದ§ ಪದ. 'ಮದ' 
ಇಲ7DರುವYದು 'ದಮ'. ಅಂದ(ೆ ಇಂD�ಯಗಳನು� Mಾ±ªೕನದZ7ಟುK;ೊಳU�ವYದು. ಉದರ ಎಂದ(ೆ ಉ¾+ಅರ; 
'ಅರ' ಎಂದ(ೆ �ೋಷ, ಉದರ ಎಂದ(ೆ ಸವ� �ೋಷಗಳನು� �ಾ¹2ಂತ ಪ%ಪ[ಣ�.ಾದ ವಸು8. ಆದ4%ಂದ 
�ಾyೕದರ ಎಂದ(ೆ ಇಂD�ಯ 2ಗ�ಹ ಉಳ�ವರು :0ಯಬಹು�ಾದ, ಅಳ9ೆ�ೆ Iಗದ, ಎಂದೂ 	ಾಶ�ಲ7ದ, 
ಎಲ7V<ಂತ �?Qಾದ ಅ�ತವನು� ;ೊಡಬಲ7, �ೋಷರ�ತ.ಾದ ತತ±. 
೩೬೯) ಸಹಃ 
ಭಗವಂತ ಎಂದೂ 9ಾ¢ \ೆ�ೆಡುವYDಲ7. ಆತ ಸಹ	ೆಯ ಮೂ:�. ದುಷK ಶV8ಯನು� �ೆ�ೆಯುವ, ಭಕ8ರ 
ಅಪ(ಾಧವನು� £�ಸುವ ಕರು~ಾಳU ಭಗವಂತ "ಸಹಃ"  
೩೭೦) ಮ�ೕಧರಃ 
2ಘಂ¹ನZ7 ಮ�ೕಧರ ಪದದ ಅಥ�ವನು� ಹುಡುVದ(ೆ ಭೂ�ಯನು� *ೊತ8 �ೆಟKಗಳU ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� 
;ಾಣಬಹುದು. �ೆಟKಗಳU ಭೂ�ಯ �ೕZದ4ರೂ ಸಹ ಇವY ಭೂ� I¬ರ.ಾ?ರಲು ಸ*ಾಯಕ. ಆದ(ೆ ಇದು 
ಮ�ೕಧರಃ ಪದದ QೌVಕ ಅಥ�. 2ಜ.ಾ? ಈ ಭೂ�ಯನು� *ೊತ8ವನು, ಭೂ� I¬ರ.ಾ?ರುವಂ9ೆ �`ದು 
;ಾAಾಡುವವನು ಭಗವಂತ. ಭೂ� ಆ;ಾಶದZ7 ಸಂಕಷ�ಣ ಶV8Wಂದ 2ಂ:�ೆ. ಈ ಸಂಕಷ�ಣ ಶV8 (,ೇಷ ಶV8) 
.ಾ9ಾವರಣದZ7 .ಾಯು ಶV8Wಂದ 2ಂ:�ೆ. ಇ.ೆಲ7ವನೂ� ಭಗವಂತ *ೊ:8�ಾ4	ೆ. �ೕ�ೆ ಭೂ�ಯನು�, ಈ 
ಸಂಪ[ಣ� ಜಗತ8ನು� ಧ%Iರುವ ಭಗವಂತ ಮ�ೕಧರಃ. "	ಾನು" ,"ನ2�ಂದ" ಎನು�ವ ಅಹಂ;ಾರವನು� ºಟುK, 
ನ�\ಲ7ರನೂ�, ಈ ಪ�ಕೃ:ಯನು� *ೊತ8 ಸವ�ಸಮಥ� ಶV8 ಭಗವಂತ ಎಂದು :0�ಾಗ _ಾತ� ನಮ�ೆ ಸತFದ 
Mಾ�ಾ9ಾ<ರ.ಾಗುತ8�ೆ. 
೩೭೧) ಮ*ಾ+ಾಗಃ 
	ಾವY ಪ[�ೆಯZ7 ಅz�ಸುವ ಪ[�ಾ ದ�ವFಗಳ ಮುಖF +ಾಗ MೇರುವYದು ಭಗವಂತನನು�. ?ೕ9ೆಯZ7 ಕೃಷ� 
*ೇಳUವಂ9ೆ:   

ಅಹಂ � ಸವ�ಯ ಾ	ಾಂ +ೋ;ಾ8 ಚ ಪ�ಭು(ೇವ ಚ । 
ನತು _ಾಮ¨�ಾನಂ: ತ9ೆ±ೕ	ಾತಸ�Åವಂ: 9ೇ ॥  (ಅ-೯ ,ೆ67ೕ ೨೪) 

ಇZ7 “ಸವ� ಯ¶ಗಳ +ೋ;ಾ8ರ 	ಾನು” ಎಂD�ಾ4	ೆ ಕೃಷ�. 	ಾವY ಪ[�ೆ _ಾಡು.ಾಗ ನಮ�ೆ ಈ ಎಚ�ರ�ೇಕು. 
:0ದು _ಾ`ದಷೂK ಉತ8ಮ. Sಾವ �ೇವ9ೆಗಳó ಭಗವಂತ2�ೆ ಅz�ಸದ ಹ�ಸ«ನು� 	ೇರ.ಾ? 
I±ೕಕ%ಸುವYDಲ7. 
ಭಗವಂತ ಮ*ಾ +ಾಗF ಕೂXಾ *ೌದು. ಇZ7 +ಾಗF ಎಂದ(ೆ  ಾನ, ಶV8, ಬಲ, ಐಶ±ಯ�,�ೕಯ� ಮತು8 9ೇಜಸು«. 
ಈ ಷಡುEಣಗ0ಂದ ಪ[ಣ�	ಾ? ಜಗತ8ನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಭಗವಂತ ಮ*ಾ+ಾಗಃ.  
೩೭೨) .ೇಗ.ಾÁ 
ಭಗವಂತನ .ೇಗ ನಮ\ ಮನI«ನ .ೇಗV<ಂತ �?ಲು. ಆತನನು� *ೊರ ಪ�ಪಂಚದZ7 �ೆನ�ಟುKವYದು ಅMಾಧF. 
ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ನಮ\ ಅಂತರಂಗದQೆ7ೕ ಇರು9ಾ8	ೆ. ಆದ4%ಂದ ಆತನನು� *ೊರ ಪ�ಪಂಚದZ7 ಹುಡು;ಾಡ�ೇ 
ನy\ಳ�ೇ ಹುಡುಕ�ೇಕು.  
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೩೭೩) ಅ�9ಾಶನಃ 
ಅ�ತ+ಅಶನ- ಅಂದ(ೆ ತುಂ�ಾ :ನು�ವವ! ಭಗವಂತ ಎಲ7ವನೂ� :ನು�9ಾ8	ೆ, ಆದ(ೆ ಏನನೂ� :ನು�ವYDಲ7! 
	ಾವY ಭಗವಂತ2�ೆ ಅz�ಸುವ ವಸು8ವನು� ಆತ I±ೕಕ%ಸು9ಾ8	ೆ-ಆದ(ೆ ಅದು ನಮ�ೆ :0ಯುವYDಲ7.  
ಭಗವಂತ ಅ�ತ+ಆ,ಾ+ನ; ಅ�ತ.ಾದ ಆMೆಯZ7 ಬದುಕುವ ನಮ\ ಆMೆಯನು� ಪ[(ೈಸುವವ *ಾಗೂ ನಮ�ೆ 
ಬಯ;ೆಗ¢ೇ ಇಲ7ದಂ9ೆ _ಾ` yೕ£ವನು� ಕರುHಸುವವ. 

ಉದ�ವಃ, �ೋಭ~ೋ �ೇವಃ ¤�ೕಗಭ�ಃ ಪರ�ೕಶ±ರಃ । 
ಕರಣಂ ;ಾರಣಂ ಕ9ಾ� �ಕ9ಾ� ಗಹ	ೋ ಗುಹಃ   ॥೫೪॥ 

೩೭೪) ಉದ�ವಃ 
ಇ`ೕ �ಶ± ಪ�ಳಯ;ಾಲದZ7 ಸೂ£Ô ರೂಪದZ7 ಭಗವಂತ	ೊಳ?ರುತ8�ೆ. ಸೃ�K ;ಾಲದZ7 Mೊ �ೕಟ.ಾ? ಈ 
ಬ�*ಾ\ಂಡ ಭಗವಂತನ 	ಾ¨Wಂದ ಉದ�ವ.ಾಗುತ8�ೆ. �ೕ�ೆ 	ಾಮ ರೂAಾತ\ಕ.ಾದ ಈ ಪ�ಪಂಚವನು� 
ಸೃ�Kಸುವ ಭಗವಂತ ಉದ�ವಃ.  
೩೭೫) �ೋಭಣಃ 
ದುಷKರನು� �ೋ+ೆ�ೊ0ಸುವ ಭಗವಂತ �ೋಭಣಃ. 
೩೭೬) �ೇವಃ 
ಈ 	ಾಮ ಎಲ7%ಗೂ Bರಪ%Bತ. �ಾ: ಧಮ� +ೇದ�ಲ7�ೆ ಎಲ7ರೂ ಭಗವಂತನನು� '�ೇವ' ಎಂದು 
ಸಂ�ೋªಸು9ಾ8(ೆ. �,ೇಷ.ೆಂದ(ೆ Bರಪ%Bತ.ಾದ ಈ 	ಾಮದ �ಂDನ ಅಥ� _ಾತ� ಎಲ7%ಗೂ ಅಪ%Bತ! 
�ೇವಃ ಎನು�ವ ಪದ ಮೂಲತಃ 'DವY' ಎನು�ವ $ಾತು�2ಂದ ಹು¹Kದ ಶಬ4. Aಾ�Bೕನ $ಾತು AಾಠದZ7 ಈ 
$ಾತು��ೆ ಏಳU ಅಥ�ವನು� 	ೋಡಬಹುದು. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ: ೧) ಧುF: ೨) ��?ೕಶ ೩) ;ಾಂ: ೪) ಸು8: ೫) 
ವFವ*ಾರ ೬) V�ೕXಾ ೭) ಗ:ಶು.  
ಇ:8ೕ�ೆ�ೆ yೕದ, ಮದ ಮತು8 ಸ±ಪ� ಎನು�ವ ಇನೂ� ಮೂರು ಅಥ�ವನು� Mೇ%I�ಾ4(ೆ. ಆದ(ೆ ಇದು Aಾ�Bೕನ 
$ಾತುAಾಠದZ7 ಇಲ7. ಈಗ ಸಂ�ಪ8.ಾ? �ೕZನ ಏಳU ಅಥ�ಗಳನು� 	ೋXೋಣ. 
೧) ಧುF:: ಧುF: ಅಂದ(ೆ �ೆಳVನ ಸ±ರೂಪ. �ೆಳVನ ಪYಂಜ.ಾದ ಸೂಯ� ಚಂ�ಾ�Dಗ0�ೆ �ೆಳಕ2�ೕಯುವ 
ಭಗವಂತ ನy\ಳ�ೆ  ಾನದ �ೆಳಕನು� ತುಂಬು9ಾ8	ೆ.  
೨) ��?ೕಶ: ಭಗವಂತ ಎಲ7%?ಂತ ಎತ8ರದZ7ರುವವನು *ಾಗೂ �ೆಲು�ನ ಸ±ರೂಪ.  
೩) ;ಾಂ:: ;ೇವಲ ಇ�ೆ¼Wಂದ ಸೃ�K _ಾಡಬಲ7ವ. ನಮ�ೆ ಇ�ೆ¼ಯನು� ;ೊಟKವ *ಾಗೂ ಅದನು� ಅವರವರ 
�ೕಗF9ೆ�ೆ ತಕ<ಂ9ೆ ಪ[(ೈಸುವವ.  
೪) ಸು8:: ಎಲ7%ಂದ ಸು8ತ	ಾದವನು; ಎಲ7ರೂ Sಾರನು� ಸು8:ಸು9ಾ8(ೋ ಅವನು ಸವ�ಶಬ4 .ಾಚF	ಾದ 
ಭಗವಂತ. 
೫) ವFವ*ಾರ: ಜಗ:8ನ ಸಮಸ8 ವFವ*ಾರವನು� 2ವ��ಸುವವ. 
೬) V�ೕXಾ: ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರ ಇದು ಭಗವಂತ2�ೊಂದು V�ೕXೆ. ಹುಟುK-MಾವY, ಸವ� ವFವ*ಾರಗಳU 
ಆತ2�ೊಂದು V�ೕXೆ. 
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೭) ಗ:ಶು: ಚಲ	ೆ ಮತು8  ಾನ ;ೊಟKವ. Sಾರು ಎQಾ7 ಕXೆ ಗತ	ಾ?�ಾ4	ೋ; ಎಲ7ವನೂ� :0D�ಾ4	ೋ; 
ಎಲ7(ೊಳ�ೆ ºಂಬ ರೂಪದZ7 	ೆQೆI�ಾ4	ೋ ಅವನು '�ೇವ' 
�ೕ�ೆ ಅ	ೇಕ ಅಥ�ಗಳನು� '�ೇವ' ಎನು�ವ 	ಾಮದZ7 ಕಂಡು;ೊಳ�ಬಹುದು. "ಓ �ೇವ(ೇ" ಎನು�.ಾಗ �ೕZನ 
ಅಥ�ವನು� ಒ�\ 	ೆ	ೆದ(ೆ ಅದ%ಂ�ಾಗುವ ಆನಂದ ಅಪ%�ತ. ಭಗವಂತನ 	ಾಮದZ7 ಅNೊKಂದು ಬಲ��ೆ. 
ಅದ;ಾ<? ಪYರಂದರ �ಾಸರು '2ೕ	ಾF;ೋ 2ನ� ಹಂ�ಾF;ೋ 2ನ� 	ಾಮದ ಬಲ ಒಂDದ4(ೆ Mಾ;ೋ" ಎಂದು 
ಭಗವಂತನನು� �	ೋದ _ಾ`�ಾ4(ೆ. 
೩೭೭) ¤�ೕಗಭ�ಃ 
'¤�ೕ' ಎಂದ(ೆ ಸಂಪತು8. ಎQಾ7 ಸಂಪತು8 ಭಗವಂತನ ಒಡZ2ಂದ ಉದ�ವ.ಾದದು4. ಸಮಸ8 .ೇದಗಳU Sಾರ 
ಗಭ�Dಂದ ಉದ�ವ.ಾW9ೋ ಅವನು ¤�ೕಗಭ�ಃ. ಸಮಸ8 .ೇದದ, ಸವ� ಸಂಪ:8ನ ಅ¨_ಾ2Sಾದ ಲ�Ô�ೆ 
	ೆQೆSಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ¤�ೕಗಭ�ಃ  
೩೭೮) ಪರ�ೕಶ±ರಃ 
ಈಶ, ಈಶ±ರ, ಪರ�ೕಶ *ಾಗೂ ಪರ�ೕಶ±ರ ಎಲ7ವ[ ಸು_ಾ(ಾ? ಒಂ�ೇ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುವ ಪದಗಳU. ಈಶ 
ಎಂದ(ೆ ಸಮಥ�. ನಮ\ನು� 2ಯಂ:�ಸುವ �ೇವ9ೆಗಳU ಈಶರು. ಅವರನು� 2ಯಂ:�ಸುವವರು ಅಂತಃಕರಣ 
*ಾಗೂ �ೕವಕQಾ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆಗ¢ಾದ ಗರುಡ, ,ೇಷ, ರುದ� *ಾಗೂ ಬ�ಹ\-.ಾಯು. ಈ ತ9ಾ±¨_ಾ2 
�ೇವ9ೆಗಳ 2ಯಮಕ	ಾದ, ಎಲ7V<ಂತ ಎತ8ರದZ7ರುವ, ಎಲ7ರ ಒXೆಯ ಭಗವಂತ ಪರ�ೕಶ±ರಃ.  
೩೭೯) ಕರಣಂ 
ಎಲ7ಕೂ< ಮುಖF ;ಾರಣ	ಾದ ಭಗವಂತ ಕರಣ. ಕರಣ ಅಂದ(ೆ ಅMಾ$ಾರಣ.ಾದದು4. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ ರೂಪವನು� 
	ೋಡಲು ಕಣು� 'ಕರಣ'; ;ೇಳUವYದ;ೆ< V� 'ಕರಣ'. ಈ 	ಾಮವನು� ಒXೆದು 	ೋ`ದ(ೆ ಕ+ರ+ಣ. ಇZ7 'ಕ'ಎಂದ(ೆ 
ಆನಂದ, 'ರ' ಎಂದ(ೆ V�ೕXೆ, 'ಣ' ಎಂದ(ೆ ಬಲ. ಆದ4%ಂದ ಕರಣಂ ಎಂದ(ೆ ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ, ಬಲ ಸ±ರೂಪ *ಾಗೂ 
V�ೕXಾ ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ.  
೩೮೦) ;ಾರಣಂ 
ಎಲ7ಕೂ< 2�ತ8;ಾರಣ	ಾದ ಭಗವಂತ ;ಾರಣಂ. ಕ+ಅರ+ಣ. ಇZ7 'ಅರ' ಎಂದ(ೆ '	ಾಶ�ಲ7ದು4'. ಭಗವಂತ 
ಎಂದೂ 	ಾಶ�ಲ7ದ ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ. ಆತನ V�ೕXೆ@ೕ ಈ ಜಗ:8ನ 2ಯಮನ. ಕ+ಆ+ರಣ- ಇZ7 'ರಣ' ಎಂದ(ೆ 
Íೂೕಷ~ೆ. ಭಗವಂತ ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ ಎಂದು .ೇದಗ0ಂದ Íೂೕ�ಸಲ�ಟK ಅMಾ$ಾರಣ ಶV8.  
೩೮೧) ಕ9ಾ� 
ಎಲ7ವನೂ� ಇ	ೊ�ಬ^ರ ಸ*ಾಯ�ಲ7�ೆ ಸ±ತಂತ�.ಾ? _ಾಡಬಲ7ವ ಕ9ಾ�. 	ಾವY ಭಗವಂತನ ಮುಂ�ೆ ;ೇವಲ 
ಸೂತ�ದ �ೊಂ�ೆಗಳಂ9ೆ. ನಮ�ೆ Mಾ±ತಂತ�Å�ಲ7, ಸೂತ��ಾರ ಆ`ಸುವಂ9ೆ ಆಡು9ೆ8ೕ.ೆ. ಮನI«�ೆ ಸು�ರಣ 
;ೊಡುವ 2ಜ.ಾದ ಕ9ಾ� ಭಗವಂತ.  
೩೮೨) �ಕ9ಾ� 
��ಧ.ಾದ ಸೃ�Kಯನು� _ಾಡುವವನು �ಕ9ಾ�. ಭಗವಂತನ ಸೃ�K �ಸ\ಯ *ಾಗೂ .ೈ�ಧFಪ[ಣ�. ಈ 
ಪ�ಪಂಚದZ7 ಒಂದು ವಸು8�ನಂ9ೆ ಇ	ೊ�ಂದು ವಸು8�ಲ7. ಮರದ ಒಂದು ಎQೆಯಂ9ೆ ಇ	ೊ�ಂದು ಎQೆ 
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ಇರುವYDಲ7. ಒಬ^ ಮನುಷFನಂ9ೆ ಇ	ೊ�ಬ^2ರುವYDಲ7. ಒಬ^ ವFV8ಯ �ೆರಳಚು�(Fingerprint) ಇ	ೊ�ಬ^2?ಂತ 
ºನ�. �ೕ�ೆ .ೈ�ಧFಪ[ಣ� ಸೃ�Kಯನು� 2��Iದ ಭಗವಂತ �ಕ9ಾ�. 
೩೮೩) ಗಹನಃ 
ಅತFಂತ 2ಗೂಢ	ಾದ ಭಗವಂತ ಗಹನಃ. ಆತ _ಾ`ದ ಸೃ�K _ಾತ� ನಮ�ೆ ;ಾಣುತ8�ೆ, ಆದ(ೆ ಆತ 
;ಾHಸುವYDಲ7. ಆತನನು� :0ಯ�ೇ;ಾದ(ೆ ,ಾಸ³ದ ಒಳ*ೊಕು< ಪ�ಯ:�ಸ�ೇಕು.  
೩೮೪) ಗುಹಃ 
ಹೃದಯ ಗು*ೆಯZ7 ಅ�ತವನು, ಹೃತ<ಮಲ ಮಧF 2.ಾI ಭಗವಂತ ಗುಹಃ. ಆತ ಎಂದೂ ºB�;ೊಳU�ವYDಲ7. 
�ೕವದ Mಾಧ	ೆ ಪ[:�Sಾಗುವ ತನಕ ಆತ ;ಾHI;ೊಳU�ವYDಲ7. ಆತ\Mಾ�ಾ9ಾ<ರ.ಾದ �ೕQೆ 
�ೕವಸ±ರೂಪDಂದ ಆತನನು� 	ೋಡಲು MಾಧF.  

ವFವMಾ�ೕ ವFವMಾ¬ನಃ ಸಂMಾ¬ನಃ Mಾ¬ನ�ೋ ಧು�ವಃ । 
ಪರD§�ಃ ಪರಮಸ�ಷKಸು8ಷKಃ ಪYಷKಃ ಶು+ೇ£ಣಃ ॥೫೫॥ 

೩೮೫) ವFವMಾಯಃ 
ವFವMಾಯ ಎಂದ(ೆ '2ಶ�ಯ  ಾನಸ±ರೂಪ'. ಭಗವಂತನನು� ºಟK(ೆ �ೇ(ೆ Sಾ%ಗೂ 2ಶ�ಯ  ಾನ�ಲ7. ಒಂದು 
ವಸು8ವನು� 2ಖರ.ಾ? :0ಯಲು ಇ`ೕ �ಶ± ರಚ	ೆಯ ಗHತ :0Dರ�ೇಕು. ಎಲ7ವನೂ� ಕ(ಾರುವ;ಾ<? 
:0Dರುವ ಭಗವಂತ ವFವMಾಯಃ. 
೩೮೬) ವFವMಾ¬ನಃ 
��ಧ ರೂಪಗ0ಂದ zಂXಾ೦ಡ ಬ�*ಾ\ಂಡಗಳZ7 ತುಂºದವನು- ವFವMಾ¬ನಃ. �ೇ(ೆ �ೇ(ೆ �ೇವ9ೆಗ0�ೆ ಈ 
zಂXಾ೦ಡ ಮತು8 ಬ�*ಾ\ಂಡದZ7 �ೇ(ೆ �ೇ(ೆ ವFವMೆ¬W�ೆ. �ೇವ9ೆಗ0ಗಲ7�ೆ ಪ�:�ಬ^ ಮನುಷF2ಗೂ ಸಹ 
2Sಾಮಕ ವFವMೆ¬ ಭಗವಂತ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. ಅವರವರ �ೕವಸ±ರೂಪಕ<ನುಗುಣ.ಾ?, ಕಮ�ಕ<ನುಗುಣ.ಾ? 
Sಾರು ಎZ7 ಹುಟK�ೇಕು, ಏನು ;ೆಲಸ _ಾಡ�ೇಕು ಎನು�ವ ವFವMೆ¬ _ಾ` ನಮ\ನು� ಭೂQೋಕ;ೆ< ಕಳU�ಸುವ 
ಭಗವಂತ ವFವMಾ¬ನಃ. 
೩೮೭) ಸಂMಾ¬ನಃ 
 ಾ2ಗಳ ಹೃದಯದZ7 �ೆ	ಾ�? 	ೆQೆIದವನು; ಸವ� �ೇವ9ೆಗ¢óೆಳ?ದು4, ಅವರು 2ವ��ಸ�ೇ;ಾದ 
;ಾಯ�ವನು� _ಾ`ಸುವ ಭಗವಂತ ಸಂMಾ¬ನಃ.   
೩೮೮) Mಾ¬ನದಃ 
ಅವರವರ �ೕಗF9ೆ�ೆ ತಕ<ಂ9ೆ ಅವರವ%�ೆ 9ಾಣವನು� ;ೊಟುK ಸಲಹುವ ಭಗವಂತ Mಾ¬ನದಃ.  
೩೮೯) ಧು�ವಃ  
I¬ರ	ಾದವನು. ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ ,ಾಶ±ತ, ಇ	ಾFರೂ ,ಾಶ±ತವಲ7. �ೇವ9ೆಗಳ ಅವª ;ೇವಲ ಒಂದು ಕಲ�. 
ಆದ(ೆ ಭಗವಂತನ Mಾ¬ನ;ೆ< ಆD ಅಂತF�ಲ7.  ಾ2ಗಳನು� ಧು�ವ Qೋಕ;ೆ< ಕಳU�ಸುವ ಭಗವಂತ ಧು�ವಃ .  
೩೯೦) ಪರD§�ಃ 
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ಸಂಸÏತದZ7 'ರD§' ಎಂದ(ೆ ಸಮೃD§ ಅಥ.ಾ ಪ[ಣ�9ೆ. ಭಗವಂತ ಸಮೃD§ಯ ತುತ8ತುD *ಾಗೂ ಅದು ಅನಂತ. 
ನಮ�ೆ ಸಮೃD§ಯನು� ( ಾನ, ಬಲ, ಐಶ±ಯ�, ಸಜÖ2;ೆ,ಇ9ಾFD) ;ೊಡುವ ಪ%ಪ[ಣ� ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ 
ಪರD§�ಃ. 
೩೯೧) ಪರಮಸ�ಷKಃ 
ಭಗವಂತ ಸ�ಷK *ಾಗೂ Sಾ%ಗೂ :0ಯದ4ನು� 	ೋ` :0ದವನು.  ಾ2 ಅ ಾತ	ಾದ ಭಗವಂತನನು� 
;ೊ	ೆ�ೊ�\ 2ಚ�ಳ.ಾ? ;ಾಣು9ಾ8	ೆ. ಭಗವಂತ 	ಾವY *ೊರ?2ಂದ ;ಾಣುವ ವಸು8�ನಂತಲ7. ಆತ2�ೆ 
ಇಂತ�ೆ4ೕ ಎನು�ವ ರೂಪ²ಂDಲ7. ಆತ ಆ;ಾಶದಂ9ೆ. ಆತ ;ಾHI;ೊಂಡ(ೆ ಸ�ಷK.ಾ? ;ಾHI;ೊಳU�9ಾ8	ೆ. 
*ಾ�ೆ ;ಾHI;ೊಂXಾಗ ನಮ�ೆ ;ಾಣುವ ಇತರ ಎQಾ7 ವಸು8ಗಳU ಅಸ�ಷK.ಾಗುತ8.ೆ. ;ಾಣದವರ ಸಂಶಯ;ೆ< ಆತ 
;ಾHಸುವ ತನಕ ಪ%*ಾರ�ಲ7, ಕಂಡವ%�ೆ ಕಂಡ �ೕQೆ ಸಂಶಯ ಬರುವ ಸಂಭವ�ಲ7. 'ಯI\Á � ಾ9ೇ 
ಸವ��ದಂ � ಾತಂ' ಭಗವಂತನನು� :0ದವ2�ೆ Sಾವ �ಧದ ಪ�,ೆ�ಯೂ ಇಲ7. ಅಷುK ಸ�ಷK.ಾ? �ಶ±ದ 
ರಹಸFವನು� 9ೆ(ೆದು ºಡು9ಾ8	ೆ ಭಗವಂತ. �ೕ�ೆ  ಾ2ಗ0�ೆ 2ಚ�ಳ.ಾ? �ೋಚ%ಸುವ ಭಗವಂತ ಪರಮಸ�ಷKಃ.  
೩೯೨) ಸು8ಷKಃ 
ಭಗವಂತ 2ತFತೃಪ8. _ಾನವ(ಾದ ನಮ�ೆ SಾವYದೂ Mಾಕು ಅ2�ಸುವYDಲ7. ಒಂದು .ೇ¢  ೆಅ2�Iದರೂ ಅದು 
9ಾ9ಾ<Zಕ. ಬಯ;ೆ ನಮ\ �ೆನ�ನು� ºಡುವYDಲ7. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ ಎಲ7ವYದರಲೂ7 2ತFತೃಪ8. SಾವYದನೂ� 
ಬಯಸದ ಅMಾ$ಾರಣ ಸ±ರೂಪ	ಾದ ಭಗವಂತ ಸು8ಷKಃ.  
೩೯೩) ಪYಷKಃ 
ಎQಾ7 ಗುಣಗ0ಂದ ತುಂºದ ಭಗವಂತ ಎಲ7ವYದ%ಂದ ಪ[ಣ�. ಸ±ಯಂ ಪ%ಪ[ಣ�	ಾದ ಭಗವಂತ ಪYಷKಃ  
೩೯೪) ಶು+ೇ£ಣಃ 
ಶು+ೇ£ಣ ಎಂದ(ೆ ಮಂಗಳಕರ.ಾದ ಕಣು� ಅಥ.ಾ 	ೋಟವYಳ�ವನು. ಭಗವಂತನ 	ೋಟ ಪರ_ಾನುಗ�ಹ 
_ಾಡತಕ<ಂತಹ 	ೋಟ. ಆತನ _ಾಂಗZಕ 	ೋಟ Sಾರ �ೕQೆ º9ೊ8ೕ ಆತ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ�ಹ;ೆ< 
Aಾತ�	ಾಗು9ಾ8	ೆ. ಭಗವಂತ ಎQೆ7ಲೂ7 ಶುಭವನು� ;ಾಣು9ಾ8	ೆ, ಆತ ಎಂದೂ ;ೆಟKದ4ನು� ;ಾಣುವYDಲ7. 
Mಾ_ಾನF(ಾದ ನಮ�ೆ ಹುಟುK _ಾಂಗZಕ *ಾಗೂ MಾವY ಅಶುಭ. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ2�ೆ ಹುಟುK ಎಷುK ಸಹಜ 
ಘಟ	ೆ�ೕ, Mಾವ[ ಕೂXಾ ಅNೆKೕ ಸಹಜ ಘಟ	ೆ. Sಾದವರು *ೊXೆ�ಾ` Mಾಯು:8ರು.ಾಗ ಕೃಷ� ನಗು9ಾ8 
2ಂ:ದ4ನಂ9ೆ. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಭಗವಂತ2�ೆ SಾವYದೂ ಅಶುಭವಲ7. .ೇದ.ಾFಸರು *ೇಳUವಂ9ೆ: "ಈ ಸೃ�KಯZ7 ಈ 
ತನಕ SಾವYದೂ ಆಗ�ಾರದು4 ಆ?ಲ7 *ಾಗೂ ಇನು� ಆಗುವYದೂ ಇಲ7". Sಾವ ಘಟ	ೆ ಏ;ೆ ಸಂಭ�ಸುತ8�ೆ 
ಎನು�ವ ಪ% ಾನ _ಾತ� ನಮ?ಲ7 ಅNೆKೕ. 
ಈ 	ಾಮವನು� ಒXೆದ(ೆ ಶುಭ+ಈ£+ಣ. ಇZ7 ಶುಭ ಎಂದ(ೆ ಭಗವಂತ. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಆತ2?ಂತ ಶುಭ 
ಇ	ೊ�ಂDರಲು MಾಧF�ಲ7. 'ಶು+ೇ£ರು' ಎಂದ(ೆ ಭಗವಂತನನು� :0ದವರು, :0ದು ಕಂಡವರು. 'ಣ' ಎಂದ(ೆ 
'ಬಲ'. ಆದ4%ಂದ ಶು+ೇ£ಣಃ ಎಂದ(ೆ  ಾ2ಗ0�ೆ ಪರ_ಾನಂದದ 2ತF ಪದ�ಯನು� ;ೊಡುವವ;  ಾ2ಗ0�ೆ 
�ೆಂಬಲವ2�ೕಯುವವ; ಬ%ಯ ಕಣ� 	ೋಟDಂದ ಸಕಲ ಪYರುNಾಥ�ವ2�ೕಯುವ ಭಗವಂತ. 

(ಾyೕ �(ಾyೕ �ರ�ೋ _ಾ�ೋ� 	ೇ�ೕ ನ�ೕನಯಃ । 
�ೕರಃ ಶV8ಮ9ಾಂ ,ೆ�ೕNೊ3ೕ ಧyೕ� ಧಮ��ದುತ8ಮಃ  ॥೫೬॥ 
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೩೯೫) (ಾಮಃ 
(ಾಮ ಎನು�ವ 	ಾಮ;ೆ< ,ಾಸ³ದZ7 ಅ	ೇಕ ಅಥ�ಗಳನು� ;ಾಣಬಹುದು. '(ಾ+ಅಮಃ', ಎಂದ(ೆ ಅಪ%�ತ.ಾದ 
ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ *ಾಗೂ ಎಲ7%ಗೂ ಆನಂದವನು� ಹಂಚುವವನು. ಭಗವಂತನ ಈ ಗುಣ (ಾ_ಾವ9ಾರದZ7 
ಸ�ಷK.ಾ? ;ಾಣIಗುತ8�ೆ. (ಾ_ಾವ9ಾರದZ7 ಭಗವಂತ ಎZ7ಯೂ ಇ	ೊ�ಬ^%�ೆ 	ೋ.ಾಗುವಂ9ೆ 
ನXೆದು;ೊಂ`ಲ7. ತನ�ನು� ;ಾ`�ೆ ಕಳU�ಸಲು ;ಾರಣಕ9ೆ�Sಾದ ;ೈ;ೇWಯ �ೕQೆ ಎಲ7ರೂ 
;ೋಪ�ೊಂXಾಗಲೂ ಸಹ (ಾಮಚಂದ� ಒ�\ಯೂ ಕೂXಾ ;ೆಟK _ಾತನು� ಆಡZಲ7, ಬದZ�ೆ "ಸZ�ೆWಂದ 
ನ2�ಂ�ೇ	ಾದರೂ ಅಪ(ಾಧ.ಾ?ದ4(ೆ £�ಸು" ಎಂದು *ೇ0 ;ಾ`�ೆ *ೊರಟು *ೋದ. �ೕ�ೆ ಇ	ೊ�ಬ^ರ 
ಸಂ9ೋಷ;ಾ<? 9ಾFಗ_ಾ` 9ೋ%Iದ ಅಪ[ವ� ಅವ9ಾರ (ಾ_ಾವ9ಾರ. ರ�ಯ ಅರMಾದ Iೕ9ಾಪ: 
ಭಗವಂತ ಈ ಅವ9ಾರದZ7 ಗಂಡು-*ೆH�ನ ನಡು.ೆ �ಾಂಪತF �ೕವನ *ೇ?ರ�ೇಕು, ಅಣ�-ತಮ\ಂDರ z�ೕ: 
*ೇ?ರ�ೇಕು, ತಂ�ೆ-9ಾW-ಮಕ<ಳ �ಾಂಧವF *ೇ?ರ�ೇಕು ಎನು�ವYದನು� ಸ±ಯಂ 9ೋ%I;ೊ¹K�ಾ4	ೆ. 
ರಂ+ಅಮ=(ಾಮ. ಇZ7 ರಂ 'ಅ?�ºೕಜ', 'ಅಮ' ಎಂದ(ೆ ಅ ಾನ. *ಾ�ಾ? (ಾಮ ಎಂದ(ೆ ಅ ಾನವನು� 
ಸುಟುKºಡುವ ಶV8. ಆದ4%ಂದ 2ರಂತರ (ಾಮ ಜಪDಂದ ನಮ\ ಅ ಾನ *ಾಗೂ ದುಗು�ಣಗಳU ಸುಟುK 
*ೋಗುತ8.ೆ.   
೩೯೬) �(ಾಮಃ 
ಒ�ೊ^ಬ^ರZ7 ಒಂ�ೊಂದು %ೕ: �ಹ%ಸುವ, ಒಂ�ೊಂದು ಅವ9ಾರದZ7 ಒಂ�ೊಂದು %ೕ: ನXೆದು;ೊಳU�ವ, 
.ೈ�ಧF.ಾ? ಆನಂದವನು� ಹಂಚುವ ಶV8 �(ಾಮಃ. �ರ+ಆಮಃ; ಇZ7 '�ರರು' ಎಂದ(ೆ ಮುV8 �ೕಗFರು; 'ಆಮ' 
ಎಂದ(ೆ  ಾನ. ಮುV8�ೕಗF%�ೆ ಪ[ಣ�  ಾನವನು� ಕರುHI ಉ�ಾ§ರ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ �(ಾಮಃ.  
೩೯೭) �ರಜಃ 
'ರಜ' ಎಂದ(ೆ ;ೊ¢ .ೆ �ರಜಃ ಎಂದ(ೆ Sಾವ ;ೊ¢ೆಯ ಸ�ಶ�ವ[ ಇಲ7ದ 2ತF ಪ�ತ�.ಾದ ಪ%ಶುದ§ ವಸು8. 
ಇದ;ೆ< ಉತ8ಮ ಉ�ಾಹರ~ೆ '�ೆಂV'. �ೆಂV ಎಂ�ೆಂದೂ ಪರಮಪ�ತ� *ಾಗೂ �ೆಂV�ೆ Sಾವ ವಸು8ವನು� 
*ಾVದರೂ ಅದು ಪ�ತ�.ಾಗುತ8�ೆ. ಭಗವಂತ2ಂದ ಸೃ�KSಾದ '�ೆಂV�ೆ' ಇಂತಹ ಗುಣ�ರ�ೇ;ಾದ(ೆ ಇನು� 
ಭಗವಂತ ಎಷುK ಪ�ತ��ರಬಹುದು? ಇದು ನಮ\ ಊ*ೆ�ೆ �ೕ%ದ ��ಾರ. �ೕ�ೆ ಎಂದೂ ಅಪ�ತ�.ಾಗದ, 
2ತF ಶುದ§ ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ �ರಜಃ. 
೩೯೮) _ಾಗ�ಃ 
ಇZ7 _ಾಗ�ಃ ಎಂದ(ೆ 'ಅ	ೆ±ೕಷಣ'; ಎಲ7ರೂ ಹುಡುಕು:8ರುವ ವಸು8. .ೇದಗ0�ೆ ಪ[:� ಎಟುಕದ, .ೇ�ಾ¨_ಾ2 
�ೇವತಗ0�ೆ ಇನೂ� ಪ[:� :0ಯQಾಗದ, ಎಷುK ಹುಡುVದರೂ ಮ9ೆ8 ಹುಡುಕಲು �ಾV ಉ0ಯುವ ಭಗವಂತ 
_ಾಗ�ಃ. 
೩೯೯) 	ೇಯಃ 
ಎಷುK ಹುಡುVದರೂ Iಗದ ಭಗವಂತ ತನ� ಭಕ8ರು ಭV8Wಂದ ಕ(ೆ�ಾಗ ಕ(ೆದZ7�ೆ ಬಂದು ಸಲಹು9ಾ8	ೆ. ಇಂತಹ 
ಹೃತ<ಮಲ ಮಧF 2.ಾISಾ?ರುವ ಭಗವಂತ 	ೇಯಃ. 
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೪೦೦) ನಯಃ 
ಎಲ7ರನೂ� Aೆ�ೕ(ೇzಸುವ, ಎQಾ7 2ೕ:-2ಯಮಗಳನು� _ಾಡುವ ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ  ನಯಃ. 
೪೦೧) ಅನಯಃ 
ಎಲ7ರನೂ� 2ಯಂ:�ಸುವ, ಅ ಾ2ಗಳ ಅ%��ೆ ಬರದ,  ಾ2ಗಳ ಬ0 ಸ�ಾ ಮಗು�ನಂ:ರುವ, Sಾರ 2ೕ:-
2ಯಮಗಳ ಕಟುKAಾ`ಗೂ Iಲುಕದ, ತನ� 2ೕ:�ೆ 9ಾನು ಬದ§	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಅನಯಃ. 
೪೦೨) �ೕರಃ 
ಇ`ೕ ಜಗತ8ನು� ತನ� ಪ(ಾಕ�ಮDಂದ ಮHಸಬಲ7 ,ೌಯ� ಉಳ�ವನು �ೕರಃ. ಈ 	ಾಮವನು� º`I 
	ೋ`�ಾಗ �ೕ+ಈರ ಎಂ�ಾಗುತ8�ೆ. �ೕ ಎಂದ(ೆ �¤ಷK. ಆದ4%ಂದ �ೕರಃ ಎಂದ(ೆ �¤ಷK  ಾನವನು� ಪXೆದ 
ಅಪ(ೋ£  ಾ2ಗಳನು� Aೆ�ೕ(ೇzಸುವ ಭಗವಂತ. 'ಈರ' ಎಂದ(ೆ ಅಪ(ೋ£  ಾ2ಗಳZ7 ಅ:ೕ ಎತ8ರದZ7ರುವ 
Aಾ�ಣ �ೇವರು. ಇಂತಹ Aಾ�ಣ�ೇವ%�ೆ  ಾನದ �¤ಷK Mಾ¬ನವನು� ;ೊಟK ಭಗವಂತ �ೕರಃ. ಸಮಸ8 .ೇದಗಳ 
ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆSಾದ ಗರುಡನನು� '�ೕ' (ಹV<) ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಗರುಡ .ಾಹನ	ಾ? ಬರುವ .ೇದ.ೇದF	ಾದ 
ಭಗವಂತನನು� :0ಯ�ೇ;ಾದ(ೆ yದಲು .ೇದವನು� :0ಯ�ೇಕು. .ೇದDಂದ :0ಯಲ�ಡುವ ಭಗವಂತ 
�ೕರಃ. 
೪೦೩) ಶV8ಮ9ಾಂ ,ೆ�ೕಷ3ಃ 
ಜಗ:8ನZ7ರುವ ಸವ�ಶV8ಗಳ ಮೂಲ ಭಗವಂತ. ಆ��ಕಶV8, �ೈ�ಕಶV8, +ೌ:ಕಶV8, ಜನಶV8, �ೕ�ೆ SಾವY�ೇ 
ರೂಪದ ಶV8WರZೕ, ಅದನು� ನಮ�ೆ ;ೊಟKವ ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತನ ಶV8 ನಮ\ಂ9ೆ �ಾಹFವಲ7. ಆತ 
ಸ±ರೂಪಭೂತ.ಾದ, ,ಾಶ±ತ.ಾದ, ಅನಂತ.ಾದ, I¬ರ.ಾದ ಶV8. 	ಾವY ಭಗವಂತ ನಮ�ೆ ;ೊಟK ಶV8ಯ 
ಅಹಂ;ಾರದZ7 ಬದುಕು9ೆ8ೕ.ೆ. ಆದ(ೆ ನಮ\ Sಾವ ಶV8ಯೂ I¬ರವಲ7. ಇ`ೕ ಜಗತ8ನು� �ೆದ4ವ ಕೂXಾ ಒಂದು Dನ 
Mಾ��ೆ Mೋಲ�ೇಕು. ಭಗವಂತನ ;ಾಲಚಕ� ಬ�*ಾ\D �ೇವ9ೆಗಳನೂ� ºಡುವYDಲ7. ಆದ4%ಂದ ನಮ\ ಶV8 
£Hಕ. �ೕ�ೆ ಶV8ವಂತ%�ೆQಾ7 �%ಯ ಶV8, ಮೂಲ ಶV8ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ ಶV8ಮ9ಾಂ ,ೆ�ೕಷ3ಃ.  
೪೦೪) ಧಮ�ಃ  
SಾವYದು ನಮ\ ಬದುV�ೆ ಆ$ಾರ.ಾ?�ೆ�ೕ ಅದು ಧಮ�. ಆದ4%ಂದ 2ಜ.ಾದ ಧಮ� ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತ 
ಒಂದು ವಸು8�ನ ಸ±ರೂಪಭೂತ.ಾದ ಗುಣವನು� ಅ¨ವFಕ8 _ಾ`ಸು9ಾ8	ೆ@ೕ *ೊರತು ಅZ7 ಇಲ7ದ ಗುಣವನ�ಲ7. 
.ೈ�ಧF9ೆ ಪ�ಪಂಚ ಸೃ�Kಯ ಸಹಜ V�@. ವಸು8�ನ ಸಹಜ ಗುಣಕ<ನುಗುಣ.ಾ? ಪ�ಪಂಚ ಸೃ�K _ಾ`ದ 
ಭಗವಂತ ಧಮ�ಃ. 
೪೦೫) ಧಮ��ದುತ8ಮಃ 
2ಜ.ಾದ ಧಮ�¶ ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಧಮ� ;ಾಲ�ಾDತ. ಒಂದು ;ಾಲದ ಧಮ� ಇ	ೊ�ಂದು 
;ಾಲದZ7 ಅಧಮ�.ಾಗಬಹುದು; ಒಂದು ವFV8�ೆ ಧಮ�.ಾ?ರುವ �ಷಯ ಇ	ೊ�ಬ^2�ೆ ಅಧಮ�.ಾಗಬಹುದು; 
ಒಂದು �ೇಶದ ಧಮ� ಇ	ೊ�ಂದು �ೇಶ;ೆ< ಅಧಮ�.ಾಗಬಹುದು. ಆದ4%ಂದ ಧಮ� SಾವYದು ಎಂದು ಸಮ�3 
Sಾ? *ೇಳQಾಗದು. ಧಮ�;ೆ< SಾವY�ೇ _ಾನದಂಡ�ಲ7. ಧಮ� SಾವYದು ಎನು�ವYದು *ೊರ	ೋಟDಂದ 
*ೇಳQಾಗದು. Sಾವ V�@Wಂದ ನಮ\ ಮನಸು« ಭಗವಂತ	ೆXೆ�ೆ ಒZಯುತ8�ೋ ಅದು ಧಮ�. 
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SಾವYದ%ಂದ 	ಾವY ಭಗವಂತನನು� ಮ(ೆಯು9ೆ8ೕ²ೕ ಅದು ಅಧಮ�. ಮ*ಾ+ಾರತದZ7 ¤�ೕಕೃಷ� ಧಮ�ವನು� 
�¤ಷK.ಾ? ಎಲ7%ಗೂ :0*ೇ0ದ4ನು� 	ಾವY ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. ಇ	ೊ�ಬ^ರ ಒ0:�ಾ? 	ಾವY ಸುಳU� *ೇ0ದ(ೆ ಅದು 
ಅಧಮ�ವಲ7-ಧಮ� ಎನು�ವ �ಷಯ ಕೃಷ� *ೇಳUವ ತನಕ ಇ	ಾF%ಗೂ :0DರZಲ7. ಧಮ�ವನು� :0ದವರZ7 
ಉತ8ಮನು ಭಗವಂತ. ಈ ;ಾರಣDಂದ ಧಮ��ದುತ8ಮಃ ಎನು�ವYದು ಭಗವಂತ2�ೆ ಅನ±ಥ� 	ಾಮ. 

.ೈಕುಂಠಃ ಪYರುಷಃ Aಾ�ಣಃ Aಾ�ಣದಃ ಪ�ಣವಃ ಪೃಥುಃ । 
�ರಣFಗಭ�ಃ ಶತು�Íೂ�ೕ .ಾFÒ8ೕ .ಾಯುರ$ೋ£ಜಃ  ॥೫೭॥ 

೪೦೬) .ೈಕುಂಠಃ 
ಮುಕ8%�ೆ ಆನಂದಪ�ದ	ಾದ ಭಗವಂತ .ೈಕುಂಠಪ:. ನಮ�ೆ :0Dರುವಂ9ೆ 'ಕುಂಠ' ಎಂದ(ೆ ಅMಾಮಥF�, 
'�ಕುಂಠ' ಎಂದ(ೆ ಬದುVನ ನXೆಯZ7 ಎಂದೂ �ಾರದವರು-ಅಂದ(ೆ ಭಗವಂತನ Mಾ�ಾ9ಾ<ರ.ಾದ ಮುಕ8ರು. 
'ಆ�ಾ�' *ಾಗೂ 'ಸಂBತ' ಕಮ��ಲ7ದ ಅಪ(ೋ£  ಾ2ಗಳನೂ� ಕೂXಾ 'Aಾ�(ಾಬ§ ಕಮ�' ºಡುವYDಲ7. 
Aಾ�(ಾಬ§ ಕಮ�- ºಟK �ಾಣದಂ9ೆ. ಆದ(ೆ ಮುV8�ೆ *ೋದವ%�ೆ Sಾವ ಕಮ�ದ Qೇಪವ[ ಇಲ7. ಇಂತಹ 
ಮುಕ8Qೋಕದ ಪ:Sಾದ ಭಗವಂತ .ೈಕುಂಠಃ. ‘ನXೆಯುವವ%ಗೂ ಭೂ� ಆಸ(ೆ, �ಾ% ºೕಳUವವ%ಗೂ 
ಭೂ� ಆಸ(ೆ’ ಎನು�ವಂ9ೆ  '�ಕುಂಠ%�ೆ' ಆಸ(ೆSಾದ ಭಗವಂತ '��ಧ ಕುಂಠ%ಗೂ' ಆಶ�ಯ�ಾತ. 
ಪಂಚಭೂತಗ0ಂ�ಾದ ಈ ಪ�ಪಂಚವನು� '�ಕುಂಠ' ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಮೂಲ ದ�ವFಗ¢ಾದ ಮಣು�-2ೕರು-�ೆಂVಗ0ಂದ 
	ಾ	ಾ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� ಸೃ�K _ಾ`ದ ಭಗವಂತ .ೈಕುಂಠಃ 
೪೦೭) ಪYರುಷಃ 
ಪYರದZ7 .ಾIಸುವವನು "ಪYರುಷಃ". ಸಮಸ8 .ೇದಗಳ Mಾರಭೂತ.ಾದ ಸೂಕ8ಗಳ (ಾಜ ಪYರುಷ ಸೂಕ8 
ಭಗವಂತನನು� ‘ಸಹಸ� ¤ೕNಾ� ಪYರುಷಃ' ಎಂದು ಕ(ೆD�ೆ. ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ 2ಜ.ಾದ ಪYರುಷ. ಸೃ�K 
;ಾಲದZ7 ಏನೂ ಇಲ7�ಾಗಲೂ ಇದು4, ಈ ಸೃ�Kಯನು� 2_ಾ�ಣ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ ಪY(ಾ+ಷಃ. ಪ�ಳಯ 
;ಾಲದZ7 ಎಲ7ವನೂ� ಸುಟK ಭಗವಂತ ಪYರ-ಉಷ. ಪ�ಪಂಚದZ7 ಅನಂತ.ಾ?, ಅನಂತ ;ಾಲ, ಅನಂತ 
MಾಮಥF�, ಅನಂತ ಗುಣಗ0ಂದ ತುಂºರುವ ಭಗವಂತ ಪYರ-ಸಹ.  
ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಏನೂ ಇಲ7�ಾಗ ಇದು4, ಸೃ�K ;ಾಲದZ7 ತನ� 	ಾ¨Wಂದ ಒಂ�ೊಂದನು� ಸೃ�K _ಾ`ದ 
ಭಗವಂತ yದಲು "ಮಹತತ±ವನು�" ಸೃ�K _ಾ`ದ. ಮಹತತ± ಎಂದ(ೆ ಇ`ೕ ಪ�ಪಂಚದ ಭೂತಪ� ೆ �ಾಗೃ:. 
�ಂ�ೆ ಇದ4 ಸಮಸ8 ಸೃ�Kಯ ಸ\ರ~ೆಯನು� B9ಾ8¨_ಾ2 ಬ�ಹ\-.ಾಯು��ೆ ;ೊಟುK, ಸೂ£Ôರೂಪದ ಪ�ಪಂಚ 
2_ಾ�ಣ. ನಂತರ �ೇವ9ೆಗಳU, ಪಂಚಭೂತಗಳ 2_ಾ�ಣ. �ೕ�ೆ 2_ಾ�ಣ.ಾದ ಸೂ¬ಲ ಬ�*ಾ\ಂಡ�ೊಳ�ೆ 
ಭಗವಂತ ತುಂº;ೊಂಡ. ಒಂ�ೊಂದು zಂXಾ೦ಡ�ೊಳ�ೆ ಒಂ�ೊಂದು ರೂಪದZ7 ºಂಬ ರೂಪ	ಾ? ತುಂº ಆ 
zಂXಾ೦ಡDಂದ _ಾ`ಸ�ೇ;ಾದ ;ಾಯ�ವನು� _ಾ`I yೕ£ವನು� ಕರುHಸುವ ಭಗವಂತ ಪYರುಷಃ. �ೕ�ೆ 
ಸೃ�Kಯ yದಲು, ಸೃ�Kಯ ;ಾಲದZ7, ಸೃಷK.ಾದ ವಸು8�	ೊಳ�ೆ, ಸೃ�Kಯ Mಾಧ	ೆಯZ7, Mಾಧ	ೆWಂದ 
ಮುV8ಯ ತನಕ ಇರುವ ಹೃತ<ಮಲ ಮಧF 2.ಾI ಭಗವಂತ ಪ[ಣ�.ಾದ ಷಡುEಣಗ0ಂದ ತುಂºರುವ 
 ಾ	ಾನಂದ ಸ±ರೂಪ. 
ಪY+ರು+ಷಃ=ಪYರುಷಃ; ಇZ7 'ಪY' ಎಂದ(ೆ ನಮ\ನು� Aಾವನ�ೊ0ಸುವ ಪರಮಪ�ತ�.ಾದವ. 'ರು' ಎಂದ(ೆ 
'ರುವಂ:'-ಪ�ಪಂಚದ ಎQಾ7 ಶಬ4ಗ0ಂದ .ಾಚF	ಾದವನು. 'ಷಃ' ಅಥ.ಾ 'ಸಹ' ಎಂದ(ೆ ಎQಾ7 ವಸು8ಗ¢óೆಳ�ೆ 
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ತುಂºರುವ ಸ.ಾ�ಂತSಾ�� ತತ±. �ೕ�ೆ ಪYರುಷಃ ಎನು�ವ ಭಗವಂತನ 	ಾಮ ಅ	ೇಕ �ಧದZ7 
9ೆ(ೆದು;ೊಳU�ತ8�ೆ.  
೪೦೮) Aಾ�ಣಃ 
ಎಲ7ರ ಒಳ?ದು4 ಸಮಸ8 �ೇNೆKಗಳನು� _ಾಡುವ ಭಗವಂತ Aಾ�ಣಃ. ಈ ಎQಾ7 �ೇNೆKಗಳU ಆತನ ಆನಂದದ 
ಅ¨ವFಕ8.ೇ *ೊರತು ಇ	ೆ�ೕನ	ೊ�ೕ ಪXೆಯುವYದ;ೊ<ೕಸ<ರ ಅಲ7. �ೕ�ೆ ಪ[ಣ�.ಾದ ಆನಂದದ MೆQೆSಾದ 
ಭಗವಂತ Aಾ�ಣಃ.  
೪೦೯) Aಾ�ಣದಃ 
Aಾ�ಣ+ದಃ- Aಾ�ಣದಃ. ಇZ7 'ದ' ಎಂದ(ೆ ದF:. ನy\ಳ?ದು4 ಸಮಸ8 �ೇNೆKಗಳನು� _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಒಂದು 
Dನ Aಾ�ಣ	ೊಂD�ೆ ನಮ\ �ೇಹವನು� 9ೆF�ಸು9ಾ8	ೆ. ಇZ7 SಾವYದೂ ನಮ\ ;ೈಯZ7ಲ7. 	ಾವY ಭಗವಂತ 
ನXೆIದಷುK ;ಾಲ _ಾತ� ನXೆಯಬಹುದು. ವFಥ�.ಾ? ಅಹಂ;ಾರದ y(ೆ *ೋಗುವ ದುಷKರ ಆನಂದವನು� 
ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ Aಾ�ಣದಃ. 
೪೧೦) ಪ�ಣವಃ 
ಎಲ7%ಂದ ಸು8ತ	ಾದ ಓಂ;ಾರ ಪ�:AಾದF ಭಗವಂತ ಪ�ಣವಃ. ಭಗವಂತನ �%�ಯನ�%ತವರು ಆತನತ8 ಮುಖ 
*ಾಕು9ಾ8(ೆ. ತಮ\ ಅಹಂ;ಾರವನು� ಕಳB;ೊಂಡು ಆತನ ಹ:8ರ *ೋಗು9ಾ8(ೆ. ಭಗವಂತನ ಸು8:Wಂದ 
ಭಗವಂತ2�ೇನೂ Qಾಭ�ಲ7. ಆತನನು� :0�ಾಗ ನಮ\ (ಾಗ-�ೆ±ೕಷ *ೊರಟು *ೋ? ಆತನ Mೊ8ೕತ�ದತ8 
ಮನಸು« ಹ%ಯುತ8�ೆ. �ೕ�ೆ  ಾ2ಗ0ಂದ ಸು8ತ	ಾದ, ಮೂರು ;ಾಲದಲೂ7 ಇರುವ ಅ�	ಾ¤ ತತ± ಭಗವಂತ 
ಪ�ಣವಃ. 
೪೧೧) ಪೃಥುಃ 
ಭೂ� (ಪೃ��) *ೇ�ೆ ಎಲ7ವನೂ� *ೊತು8 ಸಲಹುತ8�ೋ-ಅ�ೇ %ೕ: ಭಗವಂತ ಇ`ೕ �ಶ±ವನು� *ೊತು8 
ಸಲಹು9ಾ8	ೆ. ಎಲ7ವನೂ� *ೊರುವ .ೈ,ಾಲFವYಳ� ಭಗವಂತ ಸವ� .ಾFಪ8	ಾದವನು. ಇಂತಹ �,ಾಲ.ಾದ 
ಸವ�.ಾFz ಭಗವಂತ ಪೃಥುಃ. 
೪೧೨) �ರಣFಗಭ�ಃ 
ಒಡಲZ7 �ಶ±.ೆಂಬ ಬಂ�ಾರ ತುಂºರುವ ಭಗವಂತ �ರಣFಗಭ�ಃ. ಇZ7 �ರಣF ಎಂದ(ೆ �ಾಹF ಪ�ಪಂಚದ 
ಅAೇ�ೆ ಇಲ7�ೆ ಅಂತರಂಗDಂದ Bಮು\ವ ಆನಂದ. ನy\ಳ?ರುವ  ಾ	ಾನಂದ.ೇ 2ಜ.ಾದ Bನ�. ಇದನು� 
ºಟುK *ೊರ?ನ Bನ�ದ �ೆನು� ಹತು8ವವ%�ೆ ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ದಕು<ವYDಲ7. ಬಂ�ಾರದ yಟೆKSಾದ ಈ 
ಬ�*ಾ\ಂಡವನು� ಸೃ�KIದ ಚತುಮು�ಖನ ಅಂತSಾ�� ಭಗವಂತ �ರಣFಗಭ�ಃ. 
೪೧೩) ಶತು�ಘ�ಃ 
¤�ೕ(ಾಮಚಂದ�2�ೆ ಶತು�ಘ�	ೆಂಬ ತಮ\2ದ4. .ಾಸು�ೇವ, ಸಂಕಷ�ಣ, ಪ�ದುFಮ� *ಾಗೂ ಅ2ರುದ§ ಎಂಬ 
ಭಗವಂತನ ರೂಪ.ೇ (ಾಮ, ಲ£Ôಣ, ಭರತ ಮತು8 ಶತು�ಘ� ಎಂದು ಅವ9ಾರದZ7 ನಮ�ೆ ;ಾHI;ೊಂಡ ರೂಪ. 
ಶಂ°ಾ¨_ಾ2 ಅ2ರುದ§ 	ಾಮಕ ಭಗವಂತ ಶತು�ಘ�ನZ7 ಸ2��ತ	ಾ?ದ4. ಶತು�	ಾಶಕ ಭಗವಂತನನು� 
ಶತು�ಘ� ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಇZ7 ಭಗವಂತ2�ೆ ಶತು�ಗಳU Sಾರು ಎನು�ವ ಪ�,ೆ� ನಮ\Z7 ಹುಟKಬಹುದು. ಭಗವಂತ 
�ೆ±ೕಷ _ಾಡುವ ವಸು8ಗ¢ೆಂದ(ೆ: ಅ ಾನ, �ಪ%ೕತ  ಾನ, ಅ:;ಾಮ, ;ೊ�ೕಧ, ಇ9ಾFD. Mಾಧಕನ Mಾಧ	ೆ�ೆ 
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ಅಂತರಂಗದ ಶತು�ಗಳU ದುಗು�ಣಗಳU. ನಮ\ ಅಂತರಂಗದ ಶತು�ಗಳU ತುಂ�ಾ ಅAಾಯ;ಾ%. ಇದ;ೆ< 
2ದಶ�ನ ಮ*ಾ+ಾರತದ ಧೃತ(ಾಷÌ. ಧೃತ(ಾಷÌನ ಒಳ?ದ4 'ಪYತ�yೕಹ' ಎನು�ವ ಶತು� ಆತನನು� 
ಅಧಃAಾತ;ೆ< ;ೊಂXೊಯ4 �ಷಯ ನಮ�ೆQಾ7 :0�ೇ ಇ�ೆ. 	ಾವY ಭಗವಂತನ ಬ�ೆE Bಂತ	ೆ _ಾಡ�ೇVದ4(ೆ-
yದಲು ನಮ\ ಮನಸು« ದುಗು�ಣಗ0ಂದ ಈ�ೆ ಬರ�ೇಕು. 	ಾವY Bಂತ	ೆ _ಾಡ�ೇ;ೆಂದು;ೊಂXಾಗ ಮನಸು« 
2ಂತ ಕXೆ 2ಲು7ವYDಲ7. ಮಗು 9ಾW@ೕ �ೇಕು ಎಂದು ಹಂಬZI *ೇ�ೆ ಹಠ _ಾ` 9ಾWಯನು� 
Mೇರುತ8�ೋ, ಅ�ೇ %ೕ: 	ಾವY ಹಠ ºಡ�ೆ ಭಗವಂತನನು� 	ೆ	ೆದ(ೆ ಆತ ಶತು�ಘ�	ಾ? ಬಂದು ನಮ\ 
ಅಂತರಂಗದ ಶತು�ಗಳನು� 	ಾಶ _ಾ`, Mಾಧ	ೆಯ *ಾDಯZ7 ನಮ\ನು� ಮುಂ�ೆ ನXೆಸು9ಾ8	ೆ. �ೕ�ೆ  ಾನ 
_ಾಗ�ದ ಅ%ಗಳನು� ತ%ಯುವವನು ಶತು�ಘ�. 
೪೧೪) .ಾFಪ8ಃ 
ಭಗವಂತ ಪರಮ ಆಪ8	ಾದವನು. ಆತ  ಾ2ಗಳ ಆಪ8�ೆ¢ೆಯ *ಾಗೂ ಅಭಯ. �ೕ�ೆ  ಾ2ಗಳ �ತ�	ಾ? 
ಎQೆ7Xೆ ತುಂºರುವ ಭಗವಂತ .ಾFಪ8ಃ.  
೪೧೫) .ಾಯುಃ 
ಪ�:�ಂದು �ೕವ�ಾತದ ಒಳಗೂ *ೊರಗೂ ತುಂºರುವ; ಜಗವನು� �ೆMೆದವ;  ಾನ ಸ±ರೂಪ *ಾಗೂ ನಮ�ೆ 
ಉIರ2�ತ8 ಭಗವಂತ .ಾಯುಃ. 
೪೧೬) ಅ$ೋ£ಜಃ 
ಎಂದೂ ;ೆಳ;ೆ< ಕುIಯದವನು ಮತು8  ಪ�ತF£;ೆ< �ೋಚರ.ಾಗದ ಭಗವಂತ ಅ$ೋ£ಜಃ. +ಾರತದZ7 
*ೇಳUವಂ9ೆ "ಅ�ೋ ನ�ೕಯ9ೆ �ಾತು ಯMಾ\¾ ತಸ\ಃ ಅ$ೋ£ಜಃ". ಅಂದ(ೆ ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ತನ� 
ಎತ8ರದ I¬:Wಂದ ;ೆಳV<0ಯುವYDಲ7. ಆ ಎತ8ರ ಆತನ ಸ±ರೂಪ ಧಮ�. �ೕ�ೆ ಎಂ�ೆಂದೂ ,ೆ�ೕಷ3	ಾ?ರುವ, 
ಪ�ತF£ �ೋಚರ.ಾಗದ ಭಗವಂತ ಅ$ೋ£ಜಃ. 

ಋತುಃ ಸುದಶ�ನಃ ;ಾಲಃ ಪರ�ೕ�3ೕ ಪ%ಗ�ಹಃ । 
ಉಗ�ಃ ಸಂವತ«(ೋ ದ�ೋ �,ಾ�yೕ �ಶ±ದ�ಣಃ   ॥೫೮॥ 

೪೧೭) ಋತುಃ 
;ಾಲಚಕ�;ೆ< ಋತು ಎನು�9ೆ8ೕ.ೆ. 	ಾವY ವಸಂತ, ?�ೕಷ\, ವಷ�, ಶರ¾, *ೇಮಂತ *ಾಗೂ ¤¤ರ ಎನು�ವ ಆರು 
ಋತುಗಳನು� ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. ವಸು8ತಃ ಋತುಗಳU ಐ�ೇ. �ಮವನು� ;ೊಡುವ *ೇಮಂತ ಋತು *ಾಗೂ ಚ0ಯನು� 
;ೊಡುವ ¤¤ರ ಋತು ಎರಡೂ ಒಂ�ೇ. ಋತುಗಳU ;ಾಲಚಕ�ದ ಅ(ೆಗಳU(spokes). ಈ ಋತು ಚಕ�ವನು� 
:ರು?I, ;ಾಲ;ಾಲ;ೆ< ಪ%ವತ�	ೆಯನು� _ಾಡತಕ< ಭಗವಂತ ಋತುಃ. ಋತು.ಾ? �ೇ(ೆ�ೇ(ೆ ;ಾಲ 
ಧಮ�ಗ0ಂದ ಮನುಷF2�ೆ ಉಷ�, ಮ¢ ,ೆ ಚ0, �ೆ¢ ,ೆ Bಗುರು, ಹೂ, ಹಣ�ನು� ;ೊಟುK ಪ�ಪಂಚ;ೆ< .ೈ�ಧFವನು� 
;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಋತುಃ. 
*ೆH�ನZ7 ಋತು.ಾ? ಕೂತು *ೊಸ �ೕವ Bಗುರಲು ;ಾರಣಕತ�	ಾಗುವ ಭಗವಂತ ಋತುಃ. ಸಮಸ8 .ೇದಗ0ಂದ 
 ಾ2ಗಳU ಅ%ಯುವ 'ಬದQಾಗದ ಸತF' ಭಗವಂತ ಋತುಃ.  
೪೧೮) ಸುದಶ�ನಃ 
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ಸುದಶ�ನವನು� ;ೈಯZ7 ಆಯುಧ.ಾ? 9ೊಟK; ಸ�ೕBೕನ.ಾದ ಸುಂದರ ದಶ�ನವನು� ;ೊಡುವ;  ಾ2ಗಳ 
ರೂಪದZ7 ಸಮಸ8 .ೇದಗಳ ದಶ�ನವನು� ;ೊಡುವ; ಚಲು	ೋಟದ ಭಗವಂತ "ಸು-ದಶ�ನಃ" 
೪೧೯) ;ಾಲಃ 
;ಾಲ ಎನು�ವYದು 'ಕಲ' ಎನು�ವ $ಾತು�2ಂದ ಬಂದ ಪದ. ಈ $ಾತು ಅ	ೇಕ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. 
ಎQಾ7 ಗುಣಗಳನು�, ಎQಾ7 MಾಮಥF�ವನು� ತ	ೊ�ಳ�ೆ 'ಕQೆ' *ಾVದವನು ;ಾಲಃ. ಭಗವಂತ ಸಮಸ8 
ಸದುEಣಗ0ಂದ ಪ%ಪ[ಣ�.ಾದ ತತ±. ಈ ತತ±ವನು� 	ಾವY ಅ%ಯ�ೇ ಅಹಂ;ಾ%ಗ¢ಾ�ಾಗ, ಅ�ೇ ತತ± ';ಾಲ 
ಪYರುಷ	ಾ?' ನಮ\ ಸಂ*ಾರ;ೆ< ;ಾರಣ.ಾಗುತ8�ೆ. ;ೆಲ²�\ ನಮ\ 'ಬದುVನZ7' ಉ�ಾ§ರ�ರುತ8�ೆ, 
;ೆಲ²�\ ನಮ\ ‘Mಾ�ನZ7’ ನಮ\ ಉ�ಾ§ರ�ರುತ8�ೆ. ;ೆಲ²�\ ನಮ\ ‘_ಾನದZ7’, ಇನು� ;ೆಲ²�\ 
ನಮ\ ‘ಅವ_ಾನದZ7’; ;ೆಲ²�\ ನಮ\ ‘ ಾನದZ7’, ಇನು� ;ೆಲ²�\ ನಮ\ ‘ಅ ಾನದZ7’ ನಮ\ 
ಉ�ಾ§ರ�ರುತ8�ೆ. ಆದ(ೆ ನಮ\ ‘ಅಹಂ;ಾರದZ7’ ಎಂ�ೆಂದೂ ಉ�ಾ§ರ�ಲ7. ಜಗ:8ನZ7 ಅಹಂ;ಾರ ಭ%ತ ಅ ಾನ 
ತುಂº�ಾಗ ಭಗವಂತ ';ಾಲಪYರುಷ	ಾ?' �ೆ¢ೆದು 2ಲು79ಾ8	ೆ. ಇದ	ೆ�ೕ ?ೕ9ೆಯZ7 ಕೃಷ� �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4	ೆ:  

;ಾQೋऽI\ Qೋಕ£ಯಕೃ¾ ಪ�ವೃ�ೊ§ೕ Qೋ;ಾÁ ಸ_ಾಹತು��ಹ ಪ�ವೃತ8ಃ । (ಅ-೧೧ ,ೆ67ೕ-೩೨) 
ಅಂದ(ೆ "Qೋಕಗಳನು� ಕಬ0ಸಲು �ೆ¢ೆದು 2ಂ:ರುವ ;ಾಲಪYರುಷ 	ಾನು" ಎಂದಥ�. 
;ಾಲ ಎನು�ವYದ;ೆ< ಇ	ೊ�ಂದು ಅಥ� -'ಸಮಯ'. ಪ�:�ಂದು V�@ಯ �ಂ�ೆ ';ಾಲ' ಸವ� 
;ಾರಣ.ಾ?ರುತ8�ೆ. ;ಾಲ 2Sಾಮಕ ಭಗವಂತ ;ಾಲಃ. 
 ಾನ;ಾರಕ.ಾದ ಅವ9ಾರಗ0ಂದ(.ಾFಸ, ಕzಲ, ದ9ಾ8ತ�ಯ, ನರ-	ಾ(ಾಯಣ, ಇ9ಾFD) ಅ ಾನ;ೆ< 
';ಾಲ.ಾದ' ಭಗವಂತ, ಬಲ;ಾರಕ ಅವ9ಾರಗ0ಂದ(ನರIಂಹ, ವ(ಾಹ, (ಾಮ, ಪರಶು(ಾಮ, ಇ9ಾFD) 
ಅಹಂ;ಾರ;ೆ< ';ಾಲ	ಾದ'. �ೕ�ೆ ಸವ�ಗುಣಪ[ಣ�, ಸವ�ಸಂ*ಾರಕ *ಾಗೂ ;ಾಲ2Sಾಮಕ ಭಗವಂತ ;ಾಲಃ. 
೪೨೦) ಪರ�ೕ�3ೕ 
ಪರಮದZ7 I¬ತ	ಾದವನು. ಪರ_ಾ;ಾಶ.ೆಂಬ ಹೃತ<ಮಲ ಮಧF 2.ಾI ಭಗವಂತ ಪರ�ೕ�3ೕ. ಇ`ೕ �ಶ±ದ 
ಅನಂತ ಶV8 ಪ�:�ಬ^ ಮನುಷFನ ಹೃತ<ಮಲದZ7 ಪ[ಣ� ಪ�_ಾಣದZ7 ಅಡ?�ೆ. ನಮ\ ಹೃದಯದ ಸ±ಲ� 
�ೕQಾ�ಗದZ7ನ ಅ	ಾಹತ 2	ಾ�ಳಗ�ಂ�ಯ (Thymus gland) ಒಳ�ೆ ಕಮಲರೂಪದZ7 ಒಂದು ಸೂ�ಯ 
y	ೆಯಷುK ಸೂ£Ô ರೂಪದZ7 ಈ ಶV8ಯ ;ೇಂದ� ಅಡ?�ೆ. ಇಂತಹ ಅದು�ತ ಶV8, ಎಲ7V<ಂತ ಉತÏಷK.ಾದ 
2ತFQೋಕ .ೈಕುಂಠ 2.ಾI ಭಗವಂತ ಪರ�ೕ�3ೕ. 
೪೨೧) ಪ%ಗ�ಹಃ 
ಪ%ಗ�ಹ ಎಂದ(ೆ 'ಪ%.ಾರ' ಎನು�ವYದು ಒಂದು ಅಥ�. ಎಲ7ಕೂ< ಮೂಲ Mಾ±�Sಾದ ಭಗವಂತ2�ೆ ಸವ�ರೂ 
ಪ%ಗ�ಹ.ಾದ(ೆ, ಸ±ಯಂ ಭಗವಂತ ಭಕ8ರ,  ಾ2ಗಳ ಪ%ಗ�ಹ. "ಹೂವ ತರುವವರ ಮ	ೆ�ೆ ಹುಲ7ತರುವ" 
ಎನು�ವಂ9ೆ, ಭV8Wಂದ ಭಗವಂತ2�ೆ 	ಾವY ಹೂವನು� ಅz�Iದ(ೆ ಆತ ನಮ\ ಪ%.ಾರದವರQೊಬ^	ಾ? 
ಭಕ8ರ Mೇ.ೆ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. 
ಪ%ತಃ+ಗ�ಹF:-ಅಂದ(ೆ ಎQಾ7 ಕXೆ  ಾ2ಗಳ, ಭಕ8ರ ಉAಾಸF ಮೂ:�Sಾ?, ಪ[�ೆಯನು� I±ೕಕ%ಸುವ 
ಭಗವಂತ. 	ಾವY Sಾವ �ೇವ9ೆಯನು� ಶ��ೆ§Wಂದ ಪ[�Iದರೂ ಅದು ತಲುಪYವYದು ಭಗವಂತನ	ೆ�ೕ. 
?ೕ9ೆಯZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ:  
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@ೕऽಪFನF �ೇವ9ಾಭ;ಾ8 ಯಜಂ9ೇ ಶ�ದ§Sಾऽ2±9ಾಃ । 

9ೇऽz _ಾ�ೕವ ;ೌಂ9ೇಯ ಯಜಂತF�ªಪ[ವ�ಕ{ (ಅ-೯, ,ೆ67ೕ-೨೩) 
";ೌಂ9ೇಯ- Sಾರು �ೇ(ೆ �ೇವ9ೆಗಳ ಭಕ8(ಾ? ಶ��ೆ§Wಂದ ಅವರನು� ಆ(ಾªಸು9ಾ8(ೋ-ಅಂತವರೂ ಕೂXಾ 
ತಪY� �ಾ%Wಂದ ನನ�	ೆ�ೕ ಪ[�ಸು9ಾ8(ೆ". 
ಭಕ8ರು z�ೕ:Wಂದ, ಭV8Wಂದ 2ೕಡುವ ಎಲ7ವನೂ� ಎQೆ7Xೆ I±ೕಕ%I ಉ�ಾ§ರ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಪ%ಗ�ಹಃ. 
೪೨೨) ಉಗ�ಃ 
�ೕQೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಎಲ7ರನೂ� z�ೕ:ಸುವ ಭಗವಂತ ಅಂತಃಕರಣ ಶುD§ ಇಲ7�ೆ �ಾಹF ಪ�ಪಂಚದZ7 Mೋಗು 
*ಾV;ೊಂಡು ಬದುಕುವವ%�ೆ ಉಗ�! ಕತ�ವF ಚುFತ	ಾದ(ೆ ಭಗವಂತನ (ಾಜFದZ7 £� ಇಲ7. ಭಗವಂತ 
ನಮ\Z7 ಬಯಸುವYದು Bನ�ದ ಆಭರಣವನ�ಲ7-ನಮ\ ಕತ�ವF 2Nೆ3ಯನು�. ಕತ�ವF ಭ�ಷK	ಾ? .ೈಭವದ ಪ[�ೆ 
_ಾ`ದ(ೆ ಆತ ಎಂದೂ ಒZಯುವYDಲ7. ಆತನ (ಾಜFದZ7 ಎಂದೂ ತz�2ಂದ ತz�I;ೊಳ�ಲು MಾಧF�ಲ7. ತಪY� 
_ಾ`ದವನು ತz�ನ ಫಲ ಉಣ�Qೇ�ೇಕು. ಇ�ೇ "ಕಮ�ಫಲ". ನಮ�ೆ ಬರುವ ಅ:Sಾದ ಕಷK, ನಮ\ ಮುಂ�ೆ 
ನXೆಯುವ ದುಘ�ಟ	ೆ, ಎಲ7ವ[ ನಮ\ ಪ[ವ� Aಾಪದ ಪ�:ಫಲನ. "ಪYಣF ಫಲ�ರZ, Aಾಪ ಫಲ �ೇಡ" ಎಂದ(ೆ 
ಅದು MಾಧF�ಲ7. ಅದನು� ಅನುಭ�I@ೕ :ೕರ�ೇಕು ! ಈ �ಷಯದZ7 �ಾ£ಣF.ೇ ಇಲ7. ತಪY� _ಾ`ದವ%�ೆ 
2ದ�ಯ.ಾ? ¤�ೆ ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಎZ7 ಅಪ�_ಾHಕ9ೆ ಅಹಂ;ಾರ��ೆ�ೕ ಅZ7 ಉಗ�	ಾ?ದು4 ನಮ�ೆ 
¤£ಣವನು� ;ೊಡು9ಾ8	ೆ!  
೪೨೩) ಸಂವತ«ರಃ  
ಈ �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಈ ನಮ\ �ೇಹದZ7 	ಾಲು< �ಧದ "ಪYರುಷ%�ಾ4(ೆ'. ಶ%ೕರಪYರುಷ, ಛಂದಃಪYರುಷ, 
.ೇದಪYರುಷ ಮತು8 ಸಂವತ«ರ ಪYರುಷ. ಈ �ೇಹ 2ಂತು ನXೆ�ಾಡ�ೇ;ಾದ(ೆ �ೇಹದZ7 ಶ%ೕರಪYರುಷ	ಾದ 
¤ವಶV8 �ೇಕು. ಮನಸು« �ೕBIದ4ನು� ಸ�ಂದನ, ಪ(ಾಶರ, ಪಶFಂ:, ಮಧFಮ ಮತು8 .ೈಖ% ರೂಪದZ7 .ಾÎ 
ಶV8Sಾ? *ೊರ*ೊಮು\ವಂ9ೆ _ಾಡಲು ಛಂದಃಪYರುಷ	ಾದ ,ೇಷ ಶV8 ಅಗತF. .ೇದದ ಅಥ�ವನು� ಮನನ 
_ಾ` :0ಯುವ ಶV8 "ಗರುಡ ಶV8". ಅ�ೇ ".ೇದಪYರುಷ". ಇದ%ಂ�ಾ�ೆ�ೆ Bತ8ವನು� ಒಳ?2ಂದ 
�ಾಗೃತ�ೊ0ಸುವ � ಾನಮಯ ;ೋಶದ ಅ¨_ಾ2 "ಬ�ಹ\-.ಾಯು". ಇದು.ೇ "ಸಂವತ«ರ ಪYರುಷ". ಈ 
ಸಂವತ«ರ ಪYರುಷರZ7 2Sಾಮಕ	ಾ? ಕು0ತ ಭಗವಂತ "ಪರಮ ಪYರುಷ". ಇದ;ಾ<? ಆತ ಸಂವತ«ರಃ. 
ಸಂ+ವಸ¾+ರ-ಇZ7 "ಸಂ" ಎಂದ(ೆ ಸಂಪ[ಣ�.ಾದ ವಸು8-ಭಗವಂತ, ವಸ¾ ಎಂದ(ೆ 	ೆQೆIರುವYದು, 'ರ' 
ಎಂದ(ೆ ರಮಯ:. ಆದ4%ಂದ ಸಂವತ«ರಃ ಎಂದ(ೆ "ಭಗವಂತನZ7 ತಮ\ ಮನಸ«ನು� 	ೆQೆ�ೊ0Iದವ%�ೆ 
ಪ[~ಾ�ನಂದವನು� ;ೊಡುವವ. 
'ಸಂ' ಎಂದ(ೆ 'ಸಮFÎ' ಎನು�ವ ಅಥ�ವನೂ� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಆದ4%ಂದ ಸಂವತ«ರಃ ಎಂದ(ೆ ತನ� ಪ%ಸರ�ೊಂD�ೆ 
�ೆ	ಾ�? ಬದುಕುವವ%�ೆ ಆನಂದವನು� ;ೊಡುವವ ಎಂದಥ�. ಇZ7 ಪ%ಸರ�ೊಂD�ೆ ಚ	ಾ�? ಬದುಕುವYದು 
ಎಂದ(ೆ- ‘ಇ	ೊ�ಬ^ರ ಖು�ಯನು� ಕಂಡು 9ಾನೂ ಖು� ಪಡುವYದು, ಇ	ೊ�ಬ^ರ ಕಷK;ೆ< ಕರಗುವYದು, 
ಒ¢ �ೆಯತನವನು� z�ೕ:ಸುವYದು, ;ೆಟKತನDಂದ ದೂರ 2ಲು7ವYದು’. ಇದನು� 'ಸಂ-.ಾಸ' ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಇNೆKೕ 
ಅಲ7�ೆ 'ನನ�ೆ SಾವYದು ಕಷK ;ೊಡುತ8�ೋ ಅದು ಇ	ೊ�ಬ^%ಗೂ ಕಷK ;ೊಡುತ8�ೆ’, 'ಇ	ೊ�ಬ^%�ೆ ಸುಖ-ದುಃಖದ 
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ಸ�ಂದನ��ೆ’ ಎಂದು :0ದು ಬದುಕುವYದು; ಇ	ೊ�ಬ^ರ ಸುಖ;ೊ<ೕಸ<ರ 9ಾನು ಕಷK ಪಡುವYದು, ಇ9ಾFD. 
ಭಗವಂತನ ಕXೆ ಮುಖ *ಾV Mಾಗುವವ%�ೆ ಆನಂದವನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಸಂವತ«ರಃ. 
೪೨೪) ದ£ಃ 
ದ£ ಎಂದ(ೆ ಸಮಥ�. ಭಗವಂತ ಸವ�ಸಮಥ� (Omnipotent). ಆತ ಇ`ೕ �ಶ±ದ ಪ�:�ಂದು ವಸು8�ನ 
ಭೂತ-ಭ�ಷF¾ *ಾಗೂ ವತ�_ಾನವನು� ಸಂಪ[ಣ� :0D�ಾ4	ೆ. ಭಗವಂತ ಸವ�ವನೂ� ;ಾಣಬಲ7 ಶV8. 
ನಮ\Z7ರುವ VಂB¾ ದ£9ೆ ಭಗವಂತನ ಪ�Mಾದ. ಎQಾ7 ದ£%ಗೂ ದ£9ೆಯನು� ;ೊಡುವ ಪ[ಣ�ದ£ 
ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ. ಆತನ ದ£9ೆಯನು� ವH�ಸುವYದು ಅMಾಧF. ಆತ	ೊಬ^ .ೈ¤ಷKÅಪ[ಣ� �	ಾFಸ;ಾರ. ಈ 
ಜಗ:8�ೆ .ೈ¤ಷKವನು� ;ೊಟುK, 2��I ಸಲಹುವ ;ಾಯ�ಸಮಥ� ಭಗವಂತ ದ£ಃ  
೪೨೫) �,ಾ�ಮಃ 
ಭಗವಂತ ಸಂ*ಾರ ಕತ� ಎಂ�ಾಗ ನಮ�ೆ ಆಶ�ಯ�.ಾಗುತ8�ೆ. Sಾರೂ ತನ� ;ೈSಾ(ೆ ತನ� ಮಕ<ಳನು� 
ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವYDಲ7. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ ಪ�ಳಯ;ಾಲದZ7 ತನ� ಅದು�ತ ಸೃ�Kಯನು� 9ಾ	ೇ ಸಂ*ಾರ 
_ಾಡು9ಾ8	ೆ! ಭಗವಂತನ ಸಂ*ಾರ 	ಾಶವಲ7-ಅದು �,ಾ�ಂ:. �ೕವನ ಚಕ�ದZ7 ಬಳZ �ೆಂXಾದ �ೕವ;ೆ< 
�,ಾ�ಂ: ;ೊಡುವ ;ಾಲ 'ಪ�ಳಯ ;ಾಲ'. ಅ	ೇಕ ಜನ\ಗಳZ7 �ೇಹ ಬದQಾವ~ೆ _ಾಡು9ಾ8 Mಾಧ	ೆಯZ7 
ಮುಂ�ೆ Mಾ?, ;ೊ	ೆಯ �ೇಹವ[ ಕಳB ºದ4 �ೕQೆ, ಪ[:�Sಾ? �,ಾ�ಂ: ;ೊಟುK yೕ£ ಸುಖ ;ೊಡುವ 
ಭಗವಂತ �,ಾ�ಮಃ.  
೪೨೬)�ಶ±ದ�ಣಃ 
'ದ�ಣ' ಎಂದ(ೆ '2ಷ�£Aಾ:'. ಭಗವಂತ ಇ`ೕ �ಶ±ವನು� ಸೃ�K_ಾ` ಸಲಹು.ಾಗ ಎಂದೂ ಎZ7ಯೂ ಪ£Aಾತ 
_ಾ`ಲ7. ಇ`ೕ �ಶ±ವನು� 2ಷ�£Aಾತ.ಾ? ದ£9ೆWಂದ 2ವ��ಸುವ, ಸವ�ಸ±ವ2�ೕಯುವ ಮ*ಾ ಉ�ಾ% 
ಭಗವಂತ �ಶ±ದ�ಣಃ. 

�Mಾ8ರಃ Mಾ¬ವರMಾ¬ಣುಃ ಪ�_ಾಣಂ ºೕಜಮವFಯ{ । 
ಅ×ೋ�ನ×ೋ� ಮ*ಾ;ೋ,ೆ6ೕ ಮ*ಾ+ೋ�ೋ ಮ*ಾಧನಃ ॥೫೯॥ 

೪೨೭) �Mಾ8ರಃ  
ಇದು ಸೃ�Kಯ ರಹಸFವನು� *ೇಳUವ ಒಂದು ಸುಂದರ.ಾದ 	ಾಮ. ಪ�ಳಯ;ಾಲದZ7 ಸೂ¬ಲ.ಾದ ಈ ಪ�ಪಂಚ 
ಸೂ£Ô ರೂಪದZ7 ಉ0ಯುತ8�ೆ. ಸೃ�K ;ಾಲದZ7 ಸೂ£Ô.ಾ?ರುವ ಪ�ಪಂಚವನು� ಭಗವಂತ �Mಾ8ರ�ೊ0I 
ಸೂ¬ಲ ಪ�ಪಂಚ 2_ಾ�ಣ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. ಮಹತತ±-ಅಹಂ;ಾರ ತತ±-ಆ;ಾಶ-�ಾ0-�ೆಂV-2ೕರು-ಭೂ� �ೕ�ೆ 
ಸೃ�K ಸೂ£ÔರೂಪDಂದ ಸೂ¬ಲ ಪ�ಪಂಚ.ಾ? �Mಾ8ರ�ೊಳU�ತ8�ೆ. ಇZ7 ಸೃ�K ಎಂದ(ೆ ಇಲ7ದ ಸೃ�K ಅಲ7. 
ಇದ4ದ4ನು� ಸೂ¬ಲರೂಪ�ೊ0I, ;ಾಣುವ ರೂಪ ;ೊಡುವYದು. 	ಾ_ಾತ\ಕ ಪ�ಪಂಚDಂದ 	ಾದ, 	ಾದDಂದ 
ತರಂಗ, 	ಾದ ಮತು8 ತರಂಗDಂದ ರೂಪ. ಈ ರೂಪ �ೆ¢ೆದು �Mಾ8ರ.ಾ? ಅಖಂಡ ಬ�*ಾ\ಂಡ 2_ಾ�ಣ. 
ಪ�ಪಂಚವನು� ಸೂ£Ô ರೂಪDಂದ ಸೂ¬ಲ ರೂಪವ	ಾ�? �ಸ8%I ಪ�:�ಂದು ವಸು8�ನಲೂ7 ಆSಾ ರೂಪದZ7 
ಭಗವಂತ ತುಂº;ೊಂಡ. ಇದು ಒಂದು ಹಣ9ೆWಂದ ಸಹMಾ�ರು ಹಣ9ೆಗಳನು� ಹB�ದಂ9ೆ. ಒಂದು DೕಪDಂದ 
ಇ	ೊ�ಂದು Dೕಪ ಹB��ಾಗ ಮೂಲ Dೕಪ ತನ� ಪ�;ಾಶವನು� ಕ¢ೆದು;ೊಳU�ವYDಲ7. ಇ�ೇ %ೕ: ಭಗವಂತ 
ಸಮಸ8 ಬ�*ಾ\ಂಡದZ7 ಸಮಸ8 ಚ(ಾಚರಗಳZ7 �ೆಳ;ಾ? ತುಂºದ. ಪ�:�ಂದು �ೕವರZ7 ಸಂ9ಾನ �Mಾ8ರ 
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ಅಥ.ಾ  ಾನ �Mಾ8ರದ ಬಯ;ೆಯ ºೕಜವನು� º:8 ಈ ಪ�ಪಂಚದ �Mಾ8ರ;ೆ< ;ಾರಣ	ಾದ. �ೕ�ೆ ಪ�ಪಂಚ ಸೃ�K 
*ಾಗೂ ಅದರ �Mಾ8ರದ ಮೂಲ	ಾದ ಭಗವಂತ �Mಾ8ರಃ. 
೪೨೮) Mಾ¬ವರಃ 
Mಾ¬+ಅವ+ರ-Mಾ¬ವರ. 'Mಾ¬' ಎಂದ(ೆ ಪ�:�ಂದು ವಸು8�ನZ7 ಸ2��ತ	ಾದ, ನಮ\ �ತ;ೊ<ೕಸ<ರ, ನಮ\ 
ರ£~ೆ�ೋಸ<ರ I¬ತ	ಾದ ಭಗವಂತ. 'ಅವ' ಎಂದ(ೆ ನಮ\ ಆಗು *ೋಗುಗಳನು�, 	ಾವY _ಾಡQಾಗದ4ನು� 
ನy\ಳ�ೆ ಕು0ತು _ಾ`ಸುವ ಭಗವಂತ. 'ರ' ಎಂದ(ೆ ರ�ಸುವYದು. ಇ`ೕ �ಶ±ವನು� ಸೃ�K _ಾಡುವYದು, 
ಸೃ�K _ಾ` ಅದ(ೊಳ�ೆ ಪ�.ೇಶ _ಾಡುವYದು, ಪ�.ೇ¤I ಎಲ7ರನೂ� ರ�I 	ೆXೆI ;ೊ	ೆ�ೆ ಸಂ*ಾರ 
_ಾಡುವYದು ಭಗವಂತನ ಆನಂದದ ZೕQೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ2�ೆ 'Mಾ¬ವರಃ' ಅನ±ಥ� 	ಾಮ. 
೪೨೯) Mಾ¬ಣುಃ 
ಎಂದೂ I¬ರ9ೆಯನು� ಕ¢ೆದು;ೊಳ�ದ ವಸು8, �ೕವ ಸ±ರೂಪ�ೊಳ�ೆ ಅಣು�?ಂತ ಅಣು.ಾ? ಕು0ತ ಹೃತ<ಮಲ 
ಮಧF 2.ಾI ಭಗವಂತ Mಾ¬ಣುಃ. ನy\ಳ?ರುವ �ಶ±ರೂz ಭಗವಂತ ಎಷುK ಸೂ£Ô ಎಂದ(ೆ ಅದನು� 	ಾವY  
ಊ�ಸುವYದು ಅMಾಧF. ಕುದು(ೆಯ �ಾಲದ ಕೂದZನ ತುD +ಾಗವನು� ಸು_ಾರು ಹತು8 Mಾ�ರ +ಾಗವ	ಾ�? 
_ಾ`ದ(ೆ ಅದರ ಒಂದು +ಾಗ ಎಷುK �ಾತ�ದZ7ರಬಹು�ೋ ಅಷುK ಸೂ�ಾÔ: ಸೂ£Ô ರೂಪದZ7ರುವ ನಮ\ 
ಸ±ರೂಪಭೂತ �ೕವ�ೊಳ�ೆ ಭಗವಂತ I¬ತ	ಾ?�ಾ4	ೆ. �ೕ�ೆ ಅಚಲ	ಾದ, Sಾವ ಶV8ಗೂ ಅ+ೇಧF	ಾದ, 
2��;ಾರ ಭಗವಂತ Mಾ¬ಣುಃ. 
೪೩೦) ಪ�_ಾಣ{ 
ಎಲ7ಕೂ< ;ೊ	ೇಯ ಪ�_ಾಣ ಭಗವಂತ. SಾವYದು ಸ%, SಾವYದು ತಪY�, SಾವYದು ಧಮ�, SಾವYದು 
ಅಧಮ� ಎನು�ವYದ;ೆ< ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ ;ೊ	ೇಯ ಪ�_ಾಣ. ಜಗ:8ನ ಎQಾ7 ಪ�_ಾಣಗಳU(ಎQಾ7 .ೇದ 
,ಾಸ³ಗಳU) Sಾರನು� *ೇಳUತ8²ೕ ಅವನು ಪ�_ಾಣಃ. 
'ಪ�_ಾ' ಎಂದ(ೆ 'ಯ×ಾಥ�  ಾನ', 'ಅಣಯ:' ಎಂದ(ೆ ನy\ಳ?ದು4 ದಯAಾZಸುವYದು. ಭಗವಂತನನು� 
ಬ%�ೆ .ೇದಗಳ	ೊ�ೕದುವYದ%ಂದ ;ಾಣಲು MಾಧF�ಲ7. ತಪI«2ಂದ, �ಾನDಂದ, ಯ¶Dಂದ ;ಾಣಲು 
MಾಧF�ಲ7. ಆತನನು� ;ಾಣಲು ಆತನ ಬ�ೆE ಯ×ಾಥ�  ಾನ �ೇಕು. ನy\ಳ?ದು4 ನಮ�ೆ ಇಂತಹ  ಾನವನು� 
;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಪ�_ಾಣ{. ಆತನನು� ;ಾಣಲು ;ೇವಲ ಭV8Wಂದ _ಾತ� MಾಧF. ಇದ	ೆ�ೕ ¤�ೕಕೃಷ� 
?ೕ9ೆಯZ7 �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4	ೆ: 

	ಾಹಂ .ೇ�ೈನ� ತಪMಾ ನ �ಾ	ೇನ ನ�ೇಜFSಾ । 
ಶಕF ಏವಂ�$ೋ ದ�ಷುKಂ ದೃಷK.ಾನI _ಾಂ ಯ×ಾ ॥(ಅ-೧೧, ,ೆ67ೕ -೫೩) 

ಭ;ಾÀ ತ±ನನFSಾ ಶಕF ಅಹ�ೕವಂ�$ೋऽಜು�ನ । 
  ಾತುಂ ದ�ಷುKಂ ಚ ತ9ೆ±ೕನ ಪ�.ೇಷುKಂ ಚ ಪರಂತಪ ॥ (ಅ-೧೧, ,ೆ67ೕ ೫೪) 

“ನನ�ನು� ;ಾಣಲು ಬ%�ೆ .ೇದಗಳ	ೊ�ೕದುವYದ%ಂದ MಾಧF�ಲ7. ಇಲ7 ತಪI«2ಂದ, ಇಲ7 �ಾನDಂದ, ಇಲ7 
ಯ¶Dಂದಲೂ. ನನ�ನು� ಈ ಪ% ಸ%Sಾ? ಅ%ಯಲು, ಅ%ತು ;ಾಣಲು, ಕಂಡು Mೇರಲು ನನ�Q 7ೇ 
	ೆQೆ�ೊಂಡ ಭV8Wಂದ _ಾತ�.ೇ MಾಧF”. 
೪೩೧) ºೕಜಮವFಯ{ 
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ಭಗವಂತ ಎಂದೂ �;ಾರ�ೊಳ�ದ, 	ಾಶ.ಾಗದ ºೕಜ. ಈ ಜಗತು8 ಭಗವಂತ	ೆಂಬ ºೕಜDಂದQೇ ಹು¹K ಬಂತು. 
ಆದ(ೆ ಆ ºೕಜ ಜಗ9ಾ8? �;ಾರ�ೊಂಡ ºೕಜವಲ7. ಭಗವಂತ2ಂದ ಈ ಪ�ಪಂಚ ಅ¨ವFಕ8.ಾW9ೇ *ೊರತು 
ಭಗವಂತ ಪ�ಪಂಚ.ಾ? ರೂAಾಂತರ�ೊಂ`ದ4ಲ7. ಈ ಪ�ಪಂಚ ಆತನ ಶ%ೕರವಲ7.  ಾ	ಾನಂದಮಯ	ಾದ 
ಭಗವಂತ ಈ ಪ�ಪಂಚದ ಮೂಲ ;ಾರಣ *ಾಗೂ $ಾರಕಶV8. �ೕ�ೆ ಅ0�ರದ, �;ಾರ�ೊಳ�ದ ಜಗದ 
ಮೂಲ;ಾರಣ ಭಗವಂತ ºೕಜಮವFಯ{. 
೪೩೨) ಅಥ�ಃ  
ಅಥ�ಃ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ರೂ ಬಯಸುವಂತವನು. ಮನುಷFನು ಬಯಸುವ ಬಯ;ೆಗಳZ7 ,ೆ�ೕಷ3.ಾದ ಬಯ;ೆ 
ಭಗವಂತನ ಬಯ;ೆ. ಬಯ;ೆಗಳ ಬ�ೆE *ೇಳU.ಾಗ ಮ*ಾ+ಾರತದ ಒಂದು ಘಟ	ೆ ಇZ7 	ೆನz�ೆ ಬರುತ8�ೆ. ಒ�\ 
ಧಮ�(ಾಯನ ಸಮು\ಖದZ7 ಧಮ�, ಅಥ� ಮತು8 ;ಾಮ ಈ ಮೂರು ಪYರುNಾಥ�ಗಳZ7 ,ೆ�ೕಷ3.ಾದ 
ಪYರುNಾಥ� SಾವYದು ಎನು�ವ �ಷಯದ ಬ�ೆE ಚ�ೆ�Sಾಗುತ8�ೆ. ಆಗ ಸ+ೆಯZ7ದ4 ಪ�ಮುಖರು 'ಧಮ�.ೇ' 
,ೆ�ೕಷ3.ಾದ ಪYರುNಾಥ� ಎಂದು *ೇಳU9ಾ8(ೆ. ಇದ;ೆ< �(ೋªIದ ಅಜು�ನ ಧಮ�V<ಂತ ಅಥ�.ೇ �ೕಲು, 
ಏ;ೆಂದ(ೆ ಬಡವನನು� ಈ ಪ�ಪಂಚದZ7 Sಾರೂ ಗುರು:ಸQಾರರು, ಧಮ�ವನು� AಾZಸಲು 'ಅಥ�' ಮುಖF 
ಎಂದು .ಾDಸು9ಾ8	ೆ. ;ೊ	ೆಯ�ಾ? ¨ೕಮMೇನ ಎಲ7ರ .ಾದವನು� ಬD?%I, ಸವ�,ೆ�ೕಷ3 ಪYರುNಾಥ� 
';ಾಮ' ಎನು�9ಾ8	ೆ! ಎಲ7%ಗೂ ಈ ಬ�ೆE ಆಶ�ಯ�.ಾಗುತ8�ೆ. 	ಾವY ';ಾಮ' ಎಂ�ಾಗ ಅದರ ಅತFಂತ Iೕ�ತ 
ಅಥ�ವನು� _ಾತ� 	ೋಡು9ೆ8ೕ.ೆ. ';ಾಮ' ಎಂದ(ೆ ಬಯ;ೆ (desire). ನಮ�ೆ ಬಯ;ೆಗ¢ೇ ಇಲ7Dದ4(ೆ ಧಮ�ವ[ 
ಇಲ7, ಅಥ�ವ[ ಇಲ7! ಧಮ� _ಾಗ�ದZ7 ನXೆಯ�ೇಕು ಎನು�ವ ಬಯ;ೆ ಇಲ7Dದ4(ೆ ಧಮ� ಅMಾಧF!  ಾ2ಗ0�ೆ 
ಇರುವ ಅತFಂತ ಮ*ಾÁ ಬಯ;ೆ �ೇವರನು� ;ಾಣ�ೇಕು ಎನು�ವYದು. �ೕ�ೆ ಎಲ7ರೂ ಬಯಸುವ ಭಗವಂತ 
ಅಥ�ಃ. 
ಸಮಸ8 .ೇದಗಳ ಮು°ಾFಥ� ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೆ. �ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< .ೇದ- ‘ಕಮ�’, ‘ವFವ*ಾರ’, ‘ಪ�ಪಂಚವನು�’ 
*ೇಳUವಂ9ೆ ;ಾHIದರೂ, .ೇದದ ಮು°ಾFಥ� ಭಗವಂತ. �ೕ�ೆ ಸವ�.ೇದಗ0ಂದ, ಸವ�ಶಬ4ಗ0ಂದ 
.ಾಚF	ಾದ, ಎಲ7ರೂ ಬಯಸುವ ಭಗವಂತ ಅಥ�ಃ  
೪೩೩) ಅನಥ�ಃ  
ಸೃNಾKÅDಗ0ಂದ ತನ�ೆ Sಾವ ಪ��ೕಜನವ[ ಇರದವನು ಅನಥ�ಃ. ಈ ಪ�ಪಂಚವನು� SಾವY�ೇ 
ಸ±ಪ��ೕಜನಕ<ಲ7�ೆ, ನಮ�ಾ? 2��Iರುವ ಭಗವಂತ, ತನ� 2ಯಮವನು� 9ಾನೂ AಾZಸು9ಾ8	ೆ. 
ಪ�ಕೃ:ಯ 2ಯಮವನು� �ೕ% ನXೆಯುವವ%�ೆ ಆತ ಅನಥ�. .ೇದಗಳನು� 	ಾಶ_ಾಡಲು *ೊರಟ 
ಹಯ?�ೕವ2�ೆ ಮ9ಾ«Åವ9ಾ% ಭಗವಂತ 'ಅನಥ�;ಾ%Sಾದ';  ಭೂ�ಯ ಆಕಷ�ಣ ಶV8ಯನು� ಕಳಚಲು 
*ೋದ �ರ~ಾF£2�ೆ ವ(ಾಹರೂz ಭಗವಂತ ಅನಥ�;ಾ%Sಾದ; ಧಮ� ;ಾಯ� ನXೆಯ�ಾರದು, Sಾರ 
�ಾಯಲೂ7 �ೇವರ *ೆಸರು ಬರ�ಾರದು, 	ಾ	ೇ �ೇವರು ಎಂದ �ರಣFಕ¤ಪY��ೆ 'ನರIಂಹ	ಾ?' ಭಗವಂತ 
ಅನಥ�;ಾ%Sಾದ. (ಾಮ	ಾ? (ಾವಣ ಕುಂಭಕಣ�%�ೆ; ಕೃಷ�	ಾ? ¤ಶುAಾಲ ದಂತವಕ�%�ೆ ಅನಥ�	ಾ?, 
ಶಸ³ವ	ೆ�ೕ �`ಯ�ೆ ಹD	ೆಂಟು ಅ�ೋ�H MೈನF;ೆ< ಅನಥ�;ಾ%Sಾದ ಭಗವಂತ ಅನಥ�ಃ.   
೪೩೪) ಮ*ಾ;ೋಶಃ 
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 .ೇದ.ೆಂಬ �%ಯ ಅ%�ನ ;ೋಶದZ7 ತುಂºದ ಭಗವಂತ, ಬ�*ಾ\ಂಡ.ೆಂಬ ಮ*ಾ;ೋಶ�ೊಳ�ೆ 
ಅಂತSಾ��Sಾ? ತುಂºರುವ ಮ*ಾÁ ಶV8. ನಮ\Z7ರುವ ಪಂಚ;ೋಶ (ಅನ�ಮಯ;ೋಶ, 
Aಾ�ಣಮಯ;ೋಶ, ಮ	ೋಮಯ;ೋಶ, � ಾನಮಯ;ೋಶ *ಾಗೂ ಆನಂದಮಯ;ೋಶ)ದ ಒಳ�ೆ 
ಅಡ?ರುವ ಭಗವಂತ ಮ*ಾ;ೋಶಃ.  
೪೩೫) ಮ*ಾ+ೋಗಃ 
ಈ ಪ�ಪಂಚದZ7 SಾSಾ�ರು ಏ	ೇನು +ೋ?ಸು9ಾ8(ೋ ಅ.ೆಲ7ವನೂ� ಮೂಲತಃ +ೋ?ಸುವವನು ಭಗವಂತ. 
ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಜಗತ8	ೆ�ೕ  ಕಬ0ಸುವ �%ಯ ಪ[~ಾ�ನಂದ +ೋ? ಭಗವಂತ ಮ*ಾ+ೋಗಃ. 
೪೩೬) ಮ*ಾಧನಃ 
ಈ ಜಗ:8ನZ7ರುವ ಅತFಂತ �ೊಡÂ ಸಂಪತು8 ಭಗವಂತ. ಈ ಜಗ:8ನZ7 ಏ	ೇನು ಸಂಪ:8�ೆ�ೕ ಅ.ೆಲ7ವ[ 
ಅವ2�ೇ Mೇ%ದು4. ಅ%.ೆಂಬ �%ಯ I%ಯ2�ೕಯುವ ಭಗವಂತ ಮ*ಾಧನಃ. 

ಅ2��ಣ�ಃ ಸ¬�Nೊ3ೕಭೂಧ�ಮ�ಯೂÒೕ ಮ*ಾಮಖಃ । 
ನ£ತ�	ೇ�ನ�£:�ೕ £ಮಃ, �ಾಮಃ ಸ�ೕಹನಃ   ॥೬೦ ॥ 

೪೩೭) ಅ2��ಣ�ಃ 
'2��ಣ�' ಎಂದ(ೆ Mಾಕು ಅಥ.ಾ �ೇಡ ಎ2�I ಆಸV8 ಕ¢ೆದು;ೊಳU�ವವ. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ ಅ2��ಣ�. ಈ �ಂ�ೆ 
*ೇ0ದಂ9ೆ ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರ ಅನಂತ ಅ	ಾD ;ಾಲDಂದ ನXೆಯು:8�ೆ *ಾಗೂ ಮುಂ�ೆಯೂ ಅನಂತ.ಾ? 
ನXೆಯುತ8�ೆ. ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ತನ� V�@ಯZ7 ಆಸV8 ಕ¢ೆದು;ೊಳU�ವYDಲ7; ಸೃ�K-ಸಂ*ಾರ _ಾ` Mಾಕು 
ಅ2�ಸುವYದು ಅಥ.ಾ MೋಲುವYದು ಅನು�ವ ಪ�,ೆ� ಭಗವಂತನZ7ಲ7. ಅದ4%ಂದ ಆತ ಅ2��ಣ�ಃ. 
ಅ+2�+�¾+ಣ; ಇZ7 '2�' ಎಂದ(ೆ 	ಾಶ�ಲ7ದ; '�¾' ಎಂದ(ೆ ' ಾನ'; 'ಣ' ಎಂದ(ೆ ಬಲ ಅಥ.ಾ ಆನಂದ. 
ಆದ4%ಂದ ಅ2��ಣ� ಎಂದ(ೆ 2ಶ�Sಾತ\ಕ.ಾದ, 2ಣ�Sಾತ\ಕ.ಾದ, 2ರಂತರ  ಾ	ಾನಂದದ MೆQೆSಾದ, 
ಬಲರೂz 'ಅ';ಾರ .ಾಚF ಭಗವಂತ. ಆದ4%ಂದ ಆತ ಎಂ�ೆಂದೂ ಪ%ಪ[ಣ� *ಾಗೂ  ಾ	ಾನಂದದ ಖ2.  
೪೩೮) ಸ¬�ಷ3ಃ 
'ಸ¬�ರ' ಎಂದ(ೆ 'ಮುದುಕರು'. ಸ¬�ಷ3 ಎಂದ(ೆ ಹಣು� ಹಣು� ಮುದುಕರು! ಇZ7 ಭಗವಂತ ಮುದುಕನಲ7-ಆತ �%ಯರ 
�%ಯ. ಇ`ೕ �ಶ±;ೆ< z9ಾಮಹ	ೆ2Iರುವ, ಚತುಮು�ಖ ಬ�ಹ\ನನು� ಮಗ	ಾ? ಪXೆದ ಭಗವಂತ �%ಯರ 
�%ಯ. Sಾರು ಸೃ�Kಯ yದಲು, ಸೃ�KಯZ7, *ಾಗೂ ಸಂ*ಾರದ ನಂತರವ[ ಇರು9ಾ8	ೋ ಅವನು ಸ¬�ಷ3ಃ.  
ಈ 	ಾಮವನು� ಭಗವಂತನ �ೇ(ೆ�ೇ(ೆ ZೕQೆಗ¢óೆಂD�ೆ 	ೋ`ದ(ೆ �¤ಷK ಅಥ�ಗಳU �ೇ(ೆ�ೇ(ೆ 
ಆSಾಮದZ7 9ೆ(ೆದು;ೊಳU�ತ8.ೆ. 'ಸ¬' ಎಂದ(ೆ 	ೆQೆIರುವವನು; '�ಷ3' ಎಂದ(ೆ �¤ಷK.ಾ? 	ೆQೆIರುವವನು. 
ಇದು ಭಗವಂತನ �ಭೂ:ಯನು� *ೇಳUತ8�ೆ. ಭಗವಂತ ಎQಾ7 ?ಡ-Aಾ�H-�ೕವಜಂತು�ನZ7 	ೆQೆI�ಾ4	ೆ. 
ಆದ(ೆ ;ೆಲ²ಂದು �ೕವದZ7 ಆತನ �,ೇಷ ಸ2�$ಾನ ಅ¨ವFಕ8.ಾಗುತ8�ೆ. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ ಮರಗಳZ7 ಅಶ±ತ¬ 
ಮರ ಅ:,ೆ�ೕಷ3. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಅದು ನಮ\ �ೕ.ಾ2ಲ.ಾದ ಆಮ7ಜನಕವನು� ಅ:ೕ *ೆಚು� ಪ�_ಾಣದZ7 
*ೊರಸೂಸುವ ವೃ£ . ಪ�ಗಳZ7 ನ�ಲು ,ೆ�ೕಷ3 ಪ�. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಅದು ತನ� Mೌಂದಯ� *ಾಗೂ �¤ಷK ನೃತF;ೆ< 
*ೆಸರು.ಾI. �ೕ�ೆ ಭಗವಂತ ಎQಾ7 �ೕವ(ೊಳ?ದ4ರೂ, ;ೆಲವY �ೕವ ಜಂತುಗಳZ7 �¤ಷK.ಾ? 
ಅ¨ವFಕ8.ಾಗು9ಾ8	ೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ2�ೆ ಸ¬�ಷ3ಃ ಅನ±ಥ� 	ಾಮ.  
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೪೩೯) ಭೂಃ (ಅಭೂಃ) 
ಈ 	ಾಮವನು� ಭೂಃ ಅಥ.ಾ ಅಭೂಃ ಎಂದು ಎರಡು ರೂಪದZ7 	ೋಡಬಹುದು. ಇದು ಭಗವಂತನ ಅತFಂತ 
ಮುಖF.ಾದ 	ಾಮಗಳZ7 ಒಂದು. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಭಗವಂತನ yದಲ 	ಾಮ ಮೂರು ಅ£ರಗಳUಳ� 'ಓಂ;ಾರ' 
(ಅ,ಉ,ಮ). ನಂತರ ಮೂರು ಪದಗಳUಳ� .ಾFಹೃ: (ಭೂಃ ಭುವಃ ಸುವಃ), ನಂತರ ಮೂರು Aಾದದ �ಾಯ:³ 
(ತತ«�ತುವ�(ೇಣFಂ ಭ�ೋ� �ೇವಸF ªೕಮ� ª�ೕ �ೕನಃ ಪ��ೋದSಾ¾). ಓಂ;ಾರದ yದಲ 
ಅ£ರ 'ಅ-;ಾರ’ದ �ವರ~ಾರೂಪ-ಭೂಃ. 'ಭವ:ೕ: ಭೂಃ';  ಭವ: ಎಂದ(ೆ ಪ[ಣ�.ಾ?ರುವYದು, 2D�ಷK.ಾದ 
ಇರು�;ೆಯುಳ� ಭಗವಂತ. ಎQಾ7 ಕXೆ ಅ¨ವFಕ8	ಾಗುವ ಭಗವಂತ ಸೂ�:�ಯ MೆQೆ. ಎQಾ7 ಚಟುವ¹;ೆಗಳ 
ಮೂಲ ಸೂ�:�. ಎQಾ7 ಕXೆ ಪ�;ಾಶ_ಾನ	ಾ? ಎಲ7ರನೂ� Aೆ�ೕರ~ೆ _ಾಡುವ ಅಂತಃಶV8 ಭಗವಂತ ಭೂಃ. 
ಭೂ�ಯನು� 2ಯಂ:�ಸುವ �ೇವ9ೆಯ ಒಳ?ದು4 ಎಲ7ವನೂ� 2ಯಮಬದ§.ಾ? ನXೆಸುವ ಭಗವಂತ ಭೂಃ.  
ಭಗವಂತ2�ೆ ಎಂದೂ ಹು¹Kಲ7! ['ನಭವ:' *ಾಗೂ 'ಅªಕಂ ಭವ:']. ಎಂದೂ ಹು¹Kಲ7ದ ಸವ�,ೆ�ೕಷ3 ಭಗವಂತ 
ಅಭೂಃ.  
೪೪೦)ಧಮ�ಯೂಪಃ 
ಈ 	ಾಮವನು� ಸಂಪ[ಣ� :0ಯ�ೇ;ಾದ(ೆ 	ಾವY 'ಯೂಪ' ಪದದ ಅಥ�ವನು� yದಲು :0ಯ�ೇಕು. �ಂ�ೆ 
�ೇಶರ£~ೆ _ಾಡು:8ದ4 £:�ಯರು _ಾಂಸ*ಾ%ಗ¢ಾ?ದ4ರು. 	ಾವY ಏನನು� :ನು�9ೇ²ೕ ಅದನು� �ೇವ%�ೆ 
ಅz�I :ನು�ವYದು ಸಂಪ��ಾಯ *ಾಗೂ ,ಾಸ³ಸಮ\ತ. ಅದ;ಾ<? £:�ಯರು ತಮ\ ಆ*ಾರ.ಾದ Aಾ�Hಯನು� 
ಯ¶ದZ7 ಬZ;ೊಟುK �ೇವ%�ೆ ಅz�I ನಂತರ :ನು�:8ದ4ರು. Aಾ�HಬZ ;ೊಡುವ yದಲು ಆ Aಾ�Hಯನು� 
ಕಟುKವ ಕಂಬವನು� 'ಯೂಪ' ಎನು�9ಾ8(ೆ.  ಈ V�ಯಯನು� 'ಆZಂಬನ' ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಯ¶ದZ7 Aಾ�Hಯನು� ಬZ 
;ೊಡುವYದು �ಂMೆಯಲ7-ಧಮ� ಎಂದು ,ಾಸ³;ಾರರು ಪ%ಗHI�ಾ4(ೆ. ಇಂತಹ ಯೂಪದZ7 ಧಮ� 
ಸ±ರೂಪ	ಾ? ಕು0ತು ಯ¶ದZ7 ;ೊಟK ಆಹು:ಯನು� I±ೕ;ಾರ _ಾ`, ಧಮ�;ೆ< ಆ$ಾರ ಸ¬ಂಭ	ಾ? 2ಂತ 
ಭಗವಂತ ಧಮ�ಯೂಪಃ. 
ಇ	ೊ�ಂದು ಅಥ�ದZ7 'ಧಮ�ಯೂಗಳU' ಎಂದ(ೆ ಧಮ�ದ �ೊ9ೆ�ೆ ಕೂ`;ೊಂಡವರು. ಧಮ�ಯೂಗ0�ೆ-
Aಾ�(ರ£ಕ) ಭಗವಂತ ಧಮ�ಯೂಪಃ.  
೪೪೧) ಮ*ಾಮಖಃ 
'ಮಖ' ಎಂದ(ೆ ಯ¶, ಯಶಸು«, ಸಂಪತು8 ಇ9ಾFD. ಎQಾ7 ಯ¶ಗಳU, ಎQಾ7 ಯಶಸು«, ಎQಾ7 ಸಂಪತು8 SಾರZ7 
ಮಹ9ಾ8?�ೆ�ೕ; Sಾರ ಕು%9ಾ? _ಾ`ದ ಯ¶ ಮಹ9ಾ8?ರುತ8�ೋ, ಅವನು ಮ*ಾಮಖಃ. ಮಖ(ಯ¶) 
ಭಗವಂತ2ಂ�ಾ? ಮಹ9ಾ8?�ೆ.  
೪೪೨) ನ£ತ�	ೇ�ಃ  
ನ£ತ� ಎಂ�ಾ£ಣ ನಮ�ೆ :0DರುವYದು ಆ;ಾಶದZ7 ಅ	ೇಕ �ೊFೕ:ವ�ಷ� ದೂರದZ7ರುವ ಅಸಂಖF ನ£ತ�ಗಳ 
ಒಂದು �ಸ\ಯ Qೋಕ. ಇಂತಹ ನ£ತ� ಮಂಡಲ;ೆ< ಆ$ಾರ.ಾ?(	ೇ�) 2ಂ:ರುವ ಭಗವಂತ ನ£ತ�	ೇ�ಃ. 
'£ತ�' ಎಂದ(ೆ £:�ೊಂಡವರನು� ರ�ಸುವವರು *ಾಗೂ ಆಳUವವರು (ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ £:�ಯರು). ನ£ತ�ರು 
ಎಂದ(ೆ ಭಗವಂತನಲ7�ೆ ಇನು� Sಾರ 2ಯಂತ�ಣದಲೂ7 ಇಲ7ದವರು. ಪರ_ಾತ\	ೊಬ^	ೇ ಜಗ�ೊXೆಯ 
ಎಂದು ನಂಬುವ ಭಕ8%�ೆ ಆಸ(ೆSಾದ ಭಗವಂತ ನ£ತ�	ೇ�ಃ.    
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೪೪೩) ನ£:�ೕ 
 9ಾ(ೆಗಳ ಅ¨_ಾ2 �ೇ�ಯರು ಇಪ�9ೆ8ೕಳU. ಇವರ ಪ:Sಾದ ಚಂದ�	ೊಳ?ರುವ ‘ಧನ±ಂತ%’ ರೂz 
ಭಗವಂತ ನ£:�ೕ. (¤ೕ9ಾಂಶು ಮಂಡಲಗತ). ಅಸಂಖF ನ£ತ�ಗಳನು� ಸೃ�KI 2ಯ�ಸುವ ಭಗವಂತ ನ£:�ೕ.    
೪೪೪) £ಮಃ 
£ಮ9ೇ ಇ: £ಮಃ; ಎಲ7ವನೂ� £�ಸುವ ಭಗವಂತ £ಮಃ. £� ಎಂದ(ೆ ಎದು(ಾ0ಗಳ ಪ�:ಭಟ	ೆಯನು� 
ತXೆದು;ೊಳU�ವ MೋZಲ7ದ ಸಹ	ಾಶV8. ಭಗವಂತನ £_ಾ ಗುಣವನು� *ೇಳUವ ಅ	ೇಕ ದೃNಾKಂತವನು� ಆತನ 
ZೕQೆಗಳZ7 ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. (ಾ_ಾವ9ಾರ ಸಂಪ[ಣ� £�, 9ಾ¢ \ೆ, ಸಹ	ೆಯ ಅವ9ಾರ.  
;ೋಪ�ೊಂಡು ಕತ�ವF2ರತ �ಾ±ರAಾಲಕ(ಾದ ಜಯ-�ಜಯರ �ೕQೆ ,ಾಪವ2�ತ8 ಸನ;ಾDಗಳನು� 
ಭಗವಂತ ಕಂಡ ಬ�ೆ; ;ೋಪ�ೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಎ�ೆಯನು� ತು0ದ ಭೃಗು ಮಹ��ಯನು� ಭಗವಂತ 
ನXೆI;ೊಂಡ %ೕ:; ಇ9ಾFD ಆತನ £_ಾ ಗುಣ;ೆ< ,ೆ�ೕಷ3 2ದಶ�ನಗಳU. ಭಗವಂತ £�ಸ�ೇ ಇದ4(ೆ 	ಾವY 
ನಮ\ AಾಪDಂದ ಈ�ೆ ಬರಲು ಅMಾಧF. ಒಂದು ಜನ\ದZ7 ಮುಂDನ ಹತು8 ಜನ\;ೆ< �ೇ;ಾಗುವಷುK Aಾಪವನು� 
ಕQೆ*ಾಕುವ ನಮ\ನು� £�I, ನಮ\ Aಾಪವನು� ಅ0I ಮುV8ಯ _ಾಗ�ದತ8 ;ೊಂXೊಯುFವ ಭಗವಂತ £ಮಃ.  
೪೪೫) �ಾಮಃ 
ಎಲ7ವನೂ� £�I yೕ£ _ಾಗ�ವನು� 9ೋರುವ ಭಗವಂತ ;ೆಲ²�\ ಅನ�ಕೂ< ಗ:Wಲ7ದಂ9ೆ _ಾ` 
�ಾಮ	ೆ2ಸು9ಾ8	ೆ. ಇದು ಅವನು ನಮ\ ಅ ಾನವನು� 9ೊ¢ೆಯುವ %ೕ:.  
£+ಅಮ- �ಾಮಃ; £ ಎಂದ(ೆ £ಪಯ: ಅಂದ(ೆ 	ಾಶ_ಾಡುವYದು, 'ಅಮ' ಎಂದ(ೆ ಅ ಾನ. ಭಗವಂತ ;ೊಡುವ 
ಕಷKದZ7 ಅMಾ$ಾರಣ ;ಾರುಣF ಅಡ?�ೆ. ನಮ\ ಅ ಾನ 	ಾಶ_ಾ`  ಾನ ಪಕ±9ೆಯತ8 ;ೊಂXೊಯುFವ 
ಭಗವಂತ �ಾಮಃ  
೪೪೬) ಸ�ೕಹನಃ 
'ಸ�ೕಹ' ಎಂದ(ೆ ಸ�ೕBೕನ.ಾದ V�@. ಭಗವಂತನ ಸವ� V�@ಯೂ ನೂರ;ೆ< ನೂರು ಪ%ಪ[ಣ�. ಆತನ 
ಸೃ�KಯZ7 ಅಪ%ಪ[ಣ�9ೆ ಇಲ7. ಆದ(ೆ 	ಾವY ಪ%ಪ[ಣ�ರಲ7. ನಮ\ �ೕಗF9ೆ�ೆ ತಕ<ಂ9ೆ ನಮ\ನು� ನXೆಸುವ, 
ಒ0ತ	ೆ�ೕ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಸ�ೕಹನಃ  
 

ಯ¶ ಇ�ೊFೕ ಮ*ೇಜFಶ� ಕ�ತುಃ ಸತ�ಂ ಸ9ಾಂ ಗ:ಃ । 
ಸವ�ದ¤ೕ� �ಮು;ಾ89ಾ\ ಸವ� ೋ  ಾನಮುತ8ಮ{  ॥೬೧॥ 

೪೪೭) ಯ¶ಃ 
�ಶ±ದ ಸೃ�K@ೕ ಒಂದು ಯ¶. ಎQೆ7ಲೂ7 ಹರ`ರುವ ವಸು8ವನು� ಒಂದು ಕXೆ ಒಂದುಗೂ`ಸುವYದು ಯ¶. �ೇ(ೆ 
�ೇ(ೆ ಕXೆWಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಕXೆ Mೇ%  ಾ	ಾಜ�	ೆ _ಾಡುವYದು  ಾನಯ¶. ಸೃ�Kಯ ಆDಯZ7 
ಪರ_ಾಣು ಪYಂಜ.ಾ?ದ4  ಈ ಸೃ�Kಯನು� ಒಂದುಗೂ`I ಪ�ಪಂಚ ಸೃ�K_ಾ`ದ ಭಗವಂತ ಯ¶ಃ. 
ಇರುವYದ	ೆ�ಲ7 ಬಲ7ವನೂ, ಯ¶ದZ7 	ೆQೆIದವನೂ ಆದ ಭಗವಂತ ಯ¶ಃ. 	ಾವY ಅ?� ಮುಖದZ7 _ಾಡುವ 
ಯ¶ ಕೂXಾ ಈ ಸೃ�Kಯ ಸಂ;ೇತ. ಯ¶ ಕುಂಡ ಸೃ�K�ೆ ;ಾರಣ.ಾದ ‘ಗಭ�’; ಅದ(ೊಳ?ನ ಪ�ಜ±Zಸುವ ಅ?� 
'�ೕವ'; ತುಪ�ದ ಆಹು: ‘�ೕಯ�’ (ಸೃ�K�ೆ ಮೂಲ;ಾರಣ.ಾದ ಶV8).  
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೪೪೮) ಇಜFಃ 
ಎಲ7%ಂದ ಇಜF	ಾದ ಭಗವಂತ ಇಜF. ಇZ7 ಇಜF ಎಂದ(ೆ ಎಲ7%ಂದ ಪ[�ಸಲ�ಡುವವನು. ಯ¶ದZ7 	ಾವY ಪ[�ೆ 
_ಾಡುವYದು �ೆಂVಯನ�ಲ7. ಅ?� ಮು°ೇನ ಅ?�	ಾ(ಾಯಣನ ಪ[�ೆ ಯ¶. ಈ ಅ%�ಲ7�ೆ ಯ¶ವನು� 
_ಾ`ದ(ೆ *ೊ�ೆ :ಂದು Mಾಯ�ೇ;ಾDೕತು! ನಮ\ ಪ[�ೆ ಅ?�	ಾ(ಾಯಣ2ಂದ ಸೂಯ� 	ಾ(ಾಯಣನನು� 
Mೇ% ಮರ0 ನರ	ಾ(ಾಯಣನನು� ತಲುಪYತ8�ೆ. ಇದ;ಾ<? �ೇವರನು� ಕು%ತು _ಾಡುವ ಯ¶ Sಾ.ಾಗಲೂ 
ಹಗಲು *ೊ:8ನQೆ7ೕ ನXೆಯುತ8�ೆ. ಅ?�ಯ ಏಳU ಬಣ�ಗಳ ಮು°ೇನ ಸೂಯ�ನ ಏಳU ಬಣ�ಗಳZ7 �Zೕನ.ಾಗುವ 
ಯ¶ಶV8, .ಾ9ಾವರಣವನು� Mೇ% Qೋಕ;ೆ< ಮಂಗಳವನು�ಂಟು_ಾಡುತ8�ೆ. �ೕ�ೆ ಯ¶ಗ0ಂದ ಆ(ಾಧF	ಾದ 
ಭಗವಂತ ಇಜFಃ.  
೪೪೯) ಮ*ೇಜFಃ 
ಯ¶ಗ0ಂದ ಪ[�ಸಲ�ಡುವ ಶV8ಗಳZ7 'ಮಹ9ಾ8ದ ಶV8' ಮ*ೇಜFಃ. ಇZ7 'ಮಹ' ಎಂದ(ೆ ಮಹ9ಾ8ದ, ನ�\ಂದ 
�ೊಡÂ�ಾದ, ಪ[ಜ2ೕಯ.ಾದ,  ಇ9ಾFD. ಮಹಹ+ಇಜF-ಮ*ೇಜF. ಮಹಹ ಎಂದ(ೆ ಉತ«ವ, ಸಂಭ�ಮ ಆಚರ~ೆ, 
ಹಬ^, ಇ9ಾFD. ಉತ«ವಗಳ ಪ[�ೆಯನು� I±ೕಕ%ಸುವವನು �ೇವ9ೆಗಳ ಅಂತSಾ�� ಭಗವಂತ. "ಸವ� �ೇವ 
ನಮMಾ<ರಃ ;ೇಶವಂ ಪ�:ಗಚ¼:". 	ಾವY Sಾವ �ೇವ9ೆಯನು� ಪ[�Iದರೂ ಆ ಪ[�ೆಯನು� I±ೕಕ%ಸುವವನು 
ಆ ಭಗವಂತ. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ 'ಹನುಮ ಜಯಂ:'.  ಈ ಉತ«ವದZ7 	ಾವY ಆಂಜ	ೇಯನನು� ಪ[�ಸು9ೆ8ೕ.ೆ. 
ಆದ(ೆ ¤�ೕ(ಾಮಚಂದ� I±ೕಕ%ಸ�ೇ ಅಂಜ	ೇಯ Sಾವ ಪ[�ೆಯನೂ� I±ೕಕ%ಸQಾರ.  
ಉತ«ವಗಳNೆKೕ ಅಲ7, ಹುಟುKಹಬ^, ಮದು.ೆ, ಇ	ಾFವY�ೋ ಸಂಭ�ಮದZ7 ಪ[�ೆಯನು� I±ೕಕ%ಸುವವನು 
ಮ*ೇಜF	ಾದ ಭಗವಂತ	ೇ. 	ಾವY ನಮ\ ಮಗು�ನ ಹುಟುK ಹಬ^ ಆಚ%ಸು9ೆ8ೕ.ೆ. ಈ �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಒಂದು 
�ೕವ ಹುಟುK.ಾಗ ಆ �ೕವ�ೊಂD�ೆ ರ£ಕ	ಾ? ºಂಬರೂz ಭಗವಂತನ ಜನನ.ಾಗುತ8�ೆ. ಅಂದ(ೆ 	ಾವY 
ಆಚ%ಸುವ ಹುಟುKಹಬ^ ºಂಬರೂz ಭಗವಂತನ ಹುಟುKಹಬ^ ಕೂXಾ *ೌದು. ಒಬ^ ಮನುಷF ನೂರು ವಷ� 
ಬದುVದ ಎಂದ(ೆ ಆತನ �ೇಹ�ೊಳ�ೆ ºಂಬ ರೂz ಭಗವಂತ ನೂರು ವಷ� ಕೂತ ಎಂದಥ�. ಈ ;ಾರಣDಂದ 
ಭಗವಂತನನು� 'ಶತ��' ಎನು�9ಾ8(ೆ.  
ಇನು� ಮದು.ೆ, z�ೕ:, �ಾಂಪತF, �ಾಂಧವF ಇ9ಾFD. ಇZ7 ನy\ಳ�ೆ ಕೂತ ಭಗವಂತ z�ೕ:ಯ ºೕಜವನು� 
ºತ8Dದ4(ೆ ಅZ7 z�ೕ: ಇರುವYDಲ7. ;ೆಲ²�\ ನಮಗ%�ಲ7ದಂ9ೆ 	ಾವY ಇ	ೊ�ಬ^ರ Mೆ�ೕಹ-z�ೕ:ಯ AಾಶದZ7 
ಬಂªಗ¢ಾಗು9ೆ8ೕ.ೆ. ಇನು� ;ೆಲ²�\ ;ಾರಣ�ಲ7�ೆ ಇ	ೊ�ಬ^%ಂದ ದೂರ�ರು9ೆ8ೕ.ೆ. "I don't know why, but 
i don't like him" ಎಂದು *ೇಳUವ ಜನರನು� 2ೕವY 	ೋ`ರಬಹುದು. ಇದ;ೆ< ;ಾರಣ ನಮ\ ಪ[ವ�ಕಮ� 
*ಾಗೂ ನy\ಳ?ದು4 ನಮ\Z7 z�ೕ:ಯ ºೕಜವನು� Bಗು%ಸುವ ಭಗವಂತ. �ೕವನದZ7 ಗಂಡು *ೆH�ನ ನಡು.ೆ 
ಅ	ೊFೕನF z�ೕ: ;ೊ	ೆಯತನಕ �ೆMೆದು;ೊಂ`ರುವYದ;ೆ< ;ಾರಣ ಭಗವಂತ. ಆದ4%ಂದ ಇZ7 �ಾಂಪತF ಕೂXಾ 
ಭಗವಂತನ �ಾಂಪತF. *ಾ�ಾ? ಮದು.ೆ ವNೋ�ತ«ವ (Anniversary) ಕೂXಾ ಅವನ�ೆ4ೕ!  [ಇZ7 	ಾವY ;ೇವಲ 
_ಾಧFಮ ಅNೆKೕ]. �ೕ�ೆ ಪ�:�ಂದು ಉತ«ವದZ7 ಪ[�ಸಲ�ಡುವವನು ಮ*ೇಜF	ಾದ ಭಗವಂತ. 
�ೋಪ[�ೆಯ Dನ 	ಾವY �ೋವYಗಳನು�, ತುಳI ಪ[�ೆಯ Dನ ತುಳIಯನು� ಆ(ಾªಸು9ೆ8ೕ.ೆ. ಆದ(ೆ �ೋವY, 
ತುಳI ಎಲ7ವ[ ಭಗವಂತನ ಪ�:ೕಕ. �ೕ�ೆ ಪ�:�ಂದು ಹಬ^ ಹ%DನಗಳZ7 ಆSಾ ಪ�:ೕಕದZ7ದು4 
ಇಜF	ಾಗುವ ಭಗವಂತ ಮ*ೇಜFಃ. 
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೪೫೦) ಕ�ತುಃ 
ಯ¶ಗಳZ7 ಅ	ೇಕ �ಧದ ಪ�V�@ಗಳU .ೇದ;ಾಲದZ7 ಪ�ಚZತದZ7ತು8. ಮೂರುDನದ ಯ¶, ಆರು Dನದ 
ಯ¶, �ಾತು_ಾ�ಸದ ಯ¶, ಇ9ಾFD. ಇಂತಹ ಯ¶ದZ7 Dನಂಪ�: ಮೂರು �ಾ% ಭಗವಂತ2�ೆ ಆಹು: 
;ೊಡು9ಾ8(ೆ. ಈ V�@ ಯ¶ದ ಎQಾ7 Dನಗಳಲೂ7 ನXೆಯುತ8�ೆ. ಈ V�@ಯನು� 'ಕ�ತು' ಎನು�9ಾ8(ೆ. ನಮ\ 
;ೈWಂದ ಕ�ತುವನು� _ಾ`I, ಪ�:Dನ ಕ�ತುವನು� I±ೕ;ಾರ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಕ�ತುಃ. ಕ�ತು Mಾಂಗ.ಾ? 
	ೆರ.ೇರ�ೇVದ4(ೆ ನಮ\Z7 ನಂº;ೆ, ಇ�ಾ¼ಶV8, V�SಾಶV8 ಅತFಗತF. ನಮ\ �ಂ�ೆ 2ಂತು ಈ V�Sಾ 
ಕQಾಪಗಳನು� ನXೆಸುವ   ಾನ ಸ±ರೂಪನೂ, ಕಮ�ದ ಕ¹K2ಂದ ನಮ\ನು� Aಾರು _ಾಡುವನೂ ಆದ ಭಗವಂತ 
ಕ�ತುಃ.    
೪೫೧) ಸತ�{. 
ಸತ� ಕೂXಾ ಯ¶ ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಮ	ೆಯZ7 ನಮ�ೋಸ<ರ ಅ?�ಮುಖದZ7 _ಾಡುವ V�@ 
'Sಾಗ'. ಹ9ಾ8ರು ಜನ Mೇ% ಸಮ�3Sಾ? _ಾ`ದ(ೆ ಅದು 'ಸತ�Sಾಗ'. ಸಕಲರನೂ� ರ�ಸುವ, ಎಲ7ರನೂ� 
ಏಕ%ೕ:Wಂದ AಾZಸುವ ಭಗವಂತ ಸತ�{. 
೪೫೨) ಸ9ಾಂಗ:ಃ 
Mಾ:±ಕ ಗುಣಗ0ಂದ ತುಂºದ, Sಾ.ಾಗಲೂ  ಾನದ _ಾಗ�ದZ7 ನXೆವ ಸಜÖನರ%�ೆ, ��ಾ±ಂಸ%�ೆ 
�¤ಷK.ಾದ z�ೕ: *ಾಗೂ ರ£~ೆಯನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಸ9ಾಂಗ:ಃ. ಇದ;ೆ< ಉತ8ಮ 2ದಶ�ನ 
ಮ*ಾ+ಾರತ. ಸಜÖನ(ಾದ Aಾಂಡವ%�ೆ �ೊ�ೕಹವನು� _ಾ`ದ ;ೌರವರನು� *ಾಗೂ ಅವ%�ೆ ಸ*ಾಯ 
_ಾ`ದ ಪ�:�ಬ^ರನೂ� ¤�I Mಾ:±ಕ9ೆಯ ರ£~ೆ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ ಸ9ಾಂಗ:ಃ 
೪೫೩) ಸವ�ದ¤ೕ� 
ಎಲ7ವನೂ� ;ಾಣುವವನು *ಾಗೂ ;ಾHಸುವವನು ಸವ�ದ¤ೕ�. ನಮ�ೆ �ೊ:8ರುವYದು ;ೇವಲ ವತ�_ಾನ 
ಜನ\ದ �ಷಯ _ಾತ�. ನಮ\ ಪ[ವ�ಜನ\ದZ7 	ಾವY ಏ	ೇನು ಕಮ�ಗಳನು� _ಾ` ಈ ಜನ\ ಪXೆD�ೆ4ೕ.ೆ 
ಎನು�ವ ಪ% ಾನ ನಮ?ರುವYDಲ7. ಭಗವಂತ2�ೆ ನಮ\ ಸವ�ಜನ\ದ, ಸವ�;ಾಲದ, ಸವ��ೕವನದ I¬:-
ಗ:ಗಳU :0Dರುತ8.ೆ. ನಮ�ೆ ನಮ\ �ಂDನ ಜನ\ದ ಫಲ ಎಂದೂ ತಪY�ವYDಲ7. ಹುಟುK.ಾಗQೇ 	ಾವY 
ಜ	ಾ\ಂತರದ ನಂ¹	ೊಂD�ೆ ಹುಟುK9ೆ8ೕ.ೆ. ಇದು ಕಮ�ಚಕ�. ಇದ	ೆ�ಲ7ವನೂ� ಬಲ7 ಭಗವಂತ ಸವ�ದ¤�.  
೪೫೪) �ಮು;ಾ89ಾ\ 
Sಾವ ಪ[.ಾ�ಗ�ಹ *ಾಗೂ  Sಾವ Qೇಪವ[ ಇಲ7ದ ಭಗವಂತ �ಮು;ಾ89ಾ\. ಭಗವಂತ SಾವY�ೋ �ೆ±ೕಷ 
ಅಥ.ಾ ಸ±ಂತ �9ಾಸV8�ಾ?  ಾನ-ಅ ಾನ, ಬಡತನ-¤�ೕಮಂ:;ೆಯನು� ;ೊಡುವYDಲ7. ಅವರವರ 
ಕಮ�ಫಲಕ<ನುಗುಣ.ಾ?, 2Z�ಪ8	ಾ?, ಈ ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರ ;ಾಯ�ವನು� 2ರಂತರ 2ಯಮಬದ§.ಾ? 
_ಾಡು:8ರುವ ಭಗವಂತ2�ೆ �ಮು;ಾ89ಾ\ ಅನ±ಥ�	ಾಮ. ಮುV8ಯನು� ಪXೆದ �ಮುಕ8%�ೆ ಮುV8ಯಲೂ7 
2Sಾಮಕ	ಾದ ಭಗವಂತ �ಮು;ಾ89ಾ\. 
೪೫೫) ಸವ�¶ಃ  
ಎಲ7ವನೂ� ಬಲ7ವನು ಸವ�¶.  ಾನಸ±ರೂಪನೂ, ಪ%ಪ[ಣ�ನೂ ಆದ ಭಗವಂತ ಸವ�¶ಃ. 
೪೫೬) ಾನಮುತ8ಮ{ 
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' ಾ' ಎಂದ(ೆ :0ದವನು, ' ಾನಂ' ಎಂದ(ೆ :0ವY. ಭಗವಂತ ಸ²ೕ�ತ8ಮ  ಾನಸ±ರೂಪನೂ *ೌದು,   ಾನ 
ಉಳ�ವನೂ *ೌದು. ಎಲ7V<ಂತ �?Qಾದ ಅನಂತ  ಾನ ಸ±ರೂz ಭಗವಂತ  ಾನಮುತ8ಮ{. 

ಸುವ�ತಃ ಸುಮುಖಃ ಸೂ£Ôಃ ಸುÍೂೕಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಹೃ¾ । 
ಮ	ೋಹ(ೋ �ತ;ೊ�ೕ$ೋ �ೕರ�ಾಹು���ಾರಣಃ  ॥೬೨॥ 

 "ಸುವ�ತಃ, ಸುಮುಖಃ, ಸೂ£Ôಃ, ಸುÍೂೕಷಃ, ಸುಖದಃ, ಸುಹೃ¾" –ಈ ಎQಾ7 	ಾಮಗಳU 'ಸು'-ಎನು�ವ ಅ£ರDಂದ 
ಆರಂಭ.ಾಗುತ8�ೆ. ಭಗವಂತನ ಮೂಲ 	ಾಮವನು� .ಾFಹೃ:ಯZ7 'ಸ±ಃ' (ಭೂಭು�ವಃ ಸ±ಃ) ಎಂಬ 	ಾಮDಂದ 
ಸಂ�ೋªಸು9ಾ8(ೆ. ಆದ4%ಂದ 'ಸು' ಎಂದ(ೆ ಸುಂದರ, ಚಲುವ, ಆನಂದಪ[ಣ�, ಸುI¬ತ, ಸುವFವI¬ತ ಇ9ಾFD. 
ಈ ಅಥ� ಈ ,ೆ67ೕಕದZ7 ಬರುವ  ಎQಾ7 	ಾಮಗ0ಗೂ ಅನ±ಯ.  
೪೫೭) ಸುವ�ತಃ  
ವ�ತ ಎಂದ(ೆ Dೕ�ೆ, 2Nೆ3, ¤ಸು8ಬದ§.ಾದ V�@. ಇದು ಇಂD�ಯ 2ಗ�ಹ;ೆ< _ಾಡುವ 2ಯತ.ಾದ V�@. 
ವ�ತದZ7 ಎರಡು �ಧ. SಾವY�ೋ ಒಂದು ಫQಾAೇ�ೆWಟುK _ಾಡುವ ವ�ತ *ಾಗೂ ಭಗವಂತನ 
z�ೕತFಥ�.ಾ? _ಾಡುವ ವ�ತ. ಫQಾAೇ�ೆWಟುK _ಾಡುವ ವ�ತವನು� ;ಾಮF ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಇದನು� ,ಾಸ³ದZ7 
�(ೋಧ_ಾಡು9ಾ8(ೆ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ�ಹ-z�ೕ:�ೋಸ<ರ _ಾಡುವ ವ�ತ 2Nಾ<ಮ ವ�ತ. ಇZ7 ವ�ತ 
_ಾಡುವವರು ಭಗವಂತನ z�ೕ:ಯನು� ºಟುK ಇ	ೆ�ೕನನೂ� ಬಯಸುವYDಲ7. ಇದ;ೆ< ಉತ8ಮ 2ದಶ�ನ 
ಪ�*ಾ7ದನ ವ�ತ. ತನ� ಮುಂ�ೆ ಪ�ತF£	ಾದ ಭಗವಂತ 2ನ�ೇನು �ೇಕು ಎಂದು ;ೇ0�ಾಗ ಆ ಪYಟK �ಾಲಕ 
'	ಾನು 2ನ�ನು� ಭV8 _ಾ`ದು4 22�ಂದ ಪ�:ಫಲಪXೆಯುವYದ;ಾ<? ಅಲ7; ನನ� ಭV8 .ಾFAಾರವಲ7’ ಎನು�9ಾ8	ೆ! 
ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರ ಭಗವಂತನ 2Nಾ<ಮ ವ�ತ. (ಾ_ಾಯಣದZ7 ¤�ೕ(ಾಮಚಂದ� *ೇಳUವಂ9ೆ "ಅಭಯಂ 
ಸವ� ಭೂ9ೇ+ೊFೕ ದ�ಾ� ಏತ� ವ�ತಂ ಮಮಃ". ಅಂದ(ೆ 'Sಾರು ನನ�Z7 ಶರಣು ;ೋ% ಬರು9ಾ8(ೋ 
ಅವ%�ೆ ಜಗ:82ಂದ ರ£~ೆ ;ೊಡುವYದು ನನ� ವ�ತ'. ಇದ	ೆ�ೕ ಕೃಷ� ?ೕ9ೆಯZ7 �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4	ೆ: 

ಅನ	ಾF¤�ಂತಯಂ9ೋ _ಾಂ @ೕ ಜ	ಾಃ ಪಯು�Aಾಸ9ೇ ।  
9ೇNಾಂ 29ಾF¨ಯು;ಾ8	ಾಂ �ೕಗ�ೇಮಂ ವ*ಾಮFಹ{ ॥ ಅ-೯ ,ೆ67ೕ-೨೨॥ 

ಅಂದ(ೆ '�ೇ(ೆQಾ7 9ೊ(ೆದು ನನ�	ೆ�ೕ 	ೆ	ೆಯು9ಾ8 ಪ%ಪ%Wಂದ ಪ[�ಸುವ(2ತF 2Nಾ<ಮಕಮ� _ಾಡುವ) 
ಜನರು ಎQೆ7ಲೂ7 ನನ� Mೇ.ೆ�ೆ ಮು`Aಾದವರು. ಅವರ �ೕಗ-�ೇಮದ *ೊ~ೆ ನನ�ದು'.  
ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ಹೂ`ದ �ಾಣ �ಂ�ೆ ಪXೆಯುವYDಲ7, ಆ`ದ _ಾತನು� ತಪY�ವYDಲ7. ಆದ(ೆ ;ೆಲ²�\ 
ಆತನ ನು` 	ೆರ.ೇರಲು ಅ	ೇಕ ಜನ\ಗ¢ೇ �`ಯಬಹುದು! �ೕ�ೆ 2ರಂತರ ರ£~ೆಯ ವ�ತವನು� _ಾಡುವ 
ಆನಂದಮಯ ಭಗವಂತ ಸುವ�ತಃ.  
೪೫೮) ಸುಮುಖಃ 
�ೕQೆ *ೇ0ದ 'ಸು' ಪದದ ಅಥ�ವನು� 'ಮುಖ' ಪದ�ೊಂD�ೆ Mೇ%Iದ(ೆ ಭಗವಂತನ 'ಸುಮುಖಃ' 	ಾಮದ ಅಥ� 
9ೆ(ೆದು;ೊಳU�ತ8�ೆ. ಭಗವಂತನ ಸುಂದರ.ಾದ ರೂಪವನು� ಈ 	ಾಮ *ೇಳUತ8�ೆ. �,ೇಷ.ಾ? 
ಕೃNಾ�ವ9ಾರದZ7 ಭಗವಂತನ ಸುಮುಖ ರೂಪವನು� ;ಾಣಬಹುದು.   
೪೫೯) ಸೂ£Ôಃ 
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ಭಗವಂತ  ಾ	ಾನಂದಮಯ. ಆತ ಸೂ£ÔದZ7 ಸೂ£Ô *ಾಗೂ ಬೃಹ¾ ರೂz (Smaller than Smallest and 
Bigger than Biggest). �ೕ?ದ4ರೂ ಕೂXಾ ಆತ ಇಷKಪಟK(ೆ ಭಕ8ರ ಮುಂ�ೆ ;ಾHI;ೊಳU�9ಾ8	ೆ. (ಾಮನ 
;ಾಲದZ7ದ4ವರು (ಾಮನನು�, ಕೃಷ�ನ ;ಾಲದZ7ದ4ವರು ಕೃಷ�ನನು� ಕಂ`�ಾ4(ೆ. ಒ¢ �ೆಯವರು-;ೆಟKವರು, ಸಜÖನರು-
ದುಜ�ನರು, ಪಂ`ತರು-Aಾಮರರು, ಗಂಡಸರು-*ೆಂಗಸರು, ಎ¢ೆಯರು-ಮುದುಕರು, �ೕ�ೆ ಎಲ7ರೂ ಕಂ`�ಾ4(ೆ. 
2ಜ.ಾ? ಅವರು ಕಂ`ದು4 ನಮ\ ಕH��ೆ ;ಾಣದ ಸೂ£Ôತತ±ವನು�. ಇಂತಹ ಸೂ�ಾÔ:-ಸೂ£Ôತತ± ಭಗವಂತ 
ಸೂ£Ôಃ.    
೪೬೦) ಸುÍೂೕಷಃ 
ಭಗವಂತನ _ಾತು ಬಹಳ ಸುಂದರ. ಭಗವಂತನ ಆ�ೇಶ ಪXೆದು ಭೂ�ಯZ7 ಹು¹Kದ ಮ*ಾಪYರುಷರ _ಾ:ನ 
	ಾದದಲೂ7 ಭಗವಂತನನು� ಧ�2ಸುವ ಶV8 ಇರುತ8�ೆ. ಮಂತ�ಗಳZ7 ಶV8 ಅಡ?ರುವYದು ಅದರ 	ಾದದZ7. 
ಮಂತ�ವನು� ಪRಸುವವರ ಇNಾKಥ� ID§�ಾ? ಅದನು� ರಚ	ೆ (Compose) _ಾ`�ಾ4(ೆ. ಇದರ �ಂ�ೆ ಶV8ಯುತ 
ಮ	ೋಬಲ (Will power) ಅಡ?�ೆ. ಭಗವಂತನ ಭಕ8ರ 	ಾದ.ೇ ಇNೊKಂದು ಶV8,ಾZSಾ?ರು.ಾಗ ಇನು� 
ಭಗವಂತನ 	ಾದ *ಾಗೂ ಮ	ೋಬಲವನು� ನ�\ಂದ ಊ�ಸುವYದು ಅMಾಧF. ಜಗ:8ನZ7 SಾವSಾವ 
Íೂೕಷಗ0.ೆ, ಅವYಗ¢ೆಲ7ವ[ ಸ�ೕBೕನ.ಾದ ಭಗವಂತನ	ೆ�ೕ *ೇಳUತ8.ೆ. ಈ ಪ�ಪಂಚದZ7ರುವ ಎQಾ7 
	ಾದಗಳó, ಎQಾ7  +ಾNೆಗಳó ಆತನ	ೆ�ೕ *ೇಳUತ8.ೆ. ಪ�ಗಳ BZzZ, Aಾ�Hಗಳ ಕೂಗು, 2ೕ%ನ ಝುಳU-
ಝುಳU, ಸಮುದ�ದ y(ೆತ, �ಾ0ಯ ಸುWಲು, ಎQೆಗಳ ಮಮ�ರ, ಎQಾ7 ಸಮಸ8 	ಾದವ[ ಕೂXಾ ಭಗವಂತನ 
ಗುಣ�ಾನ _ಾಡುವYದ%ಂದ ಆತ ಸುÍೂೕಷಃ.   
೪೬೧) ಸುಖದಃ 
ಭಗವಂತನ ಬ�ೆE ;ೇಳUವY�ೇ ಆನಂದ. ಆನಂದಮಯ	ಾದ ಆತನ Bಂತ	ೆ ನಮ\ನು� ಆನಂದಮಯರ	ಾ�? 
_ಾಡುತ8�ೆ. ಆತ ಆನಂದ Mಾಗರ. ಆತನ ಬ0�ೆ *ೋದವರು ಆನಂದ MಾಗರದZ7 ಮುಳU?ರು9ಾ8(ೆ. ಇ	ೊ�ಂದು 
ಅಥ�ದZ7 ಈ 	ಾಮವನು� 	ೋ`ದ(ೆ-ಭಗವಂತ  ಸುಖವನು� 'ಧF:ಸುವವನು'. Sಾರು ಅಸತFದ �ಾ%ಯZ7 
Mಾಗು9ಾ8(ೋ ಅವರ ಸುಖವನು� ಕIದು;ೊಳU�ವ, ಸುಖ-ದುಃಖದ �ಶ�ಣದ ಬದುಕನು� ;ೊಟುK ನಮ\ನು� 
ಮುV8ಯತ8 ;ೊಂXೊಯುFವ ಭಗವಂತ ಸುಖದಃ.  
೪೬೨) ಸುಹೃ¾ 
ಎQಾ7 �ೕವ�ಾತ;ೆ< ಆ:Ñಯ �ೆ¢ೆಯ ಭಗವಂತ- ಸುಹೃ¾. ಆತ  ನಮ�ೆ ;ೊಡುವ ಕಷK ನಮ\ ಒ0:�ಾ?. ನಮ\ 
�ೕವನದZ7 ನಮಗ%�ಲ7Dದ4ರೂ, ಅವನು _ಾಡುವ ಉಪ;ಾರ ಅಪ%�ತ. �ೕ�ೆ ಆ:Ñಯ	ಾ? ಎಂ�ೆಂದೂ 
ನy\ಂD?ರುವ ಭಗವಂತ ಸುಹೃ¾. 
೪೬೩) ಮ	ೋಹರಃ 
�ಂ�ೆ ಸುಮುಖಃ ಎನು�ವ 	ಾಮದZ7 	ೋ`ದಂ9ೆ ಭಗವಂತ Mೌಂದಯ�ದ ಖ2. +ಾಗವತದZ7 ಕ�ಗಳU 
ಭಗವಂತನನು� ಮನ\ಥ ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಇದು ;ೇವಲ ದೃNಾKಂತ ಅNೆKೕ. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಭಗವಂತ ಮನ\ಥನ ಅಪ�! ಎಲ7ರ 
ಮನಸ«ನು� ಅಪಹ%ಸುವ ಚಲು�ನ ಖ2 ಭಗವಂತ ಮ	ೋಹರಃ. ಮ	ೋಮಯ ;ೋಶದ 2Sಾಮಕ	ಾದ 
ಹರ	ೊಳ?ರುವ ಭಗವಂತ ಮ	ೋಹರ. ಇನು� ಅನ�ಮಯ;ೋಶ, ಮ	ೋಮಯ;ೋಶ, � ಾನಮಯ;ೋಶ 
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ಎಲ7ವನೂ� �ಾ¹ದ(ೆ ಅಮರ;ೋಶ. ಅ�ೇ 2ತF.ಾ?ರುವ ಮನನ¤ೕಲ.ಾದ �ೕವ. ಈ �ೕವವನು� ಸಂMಾರ 
ಬಂಧDಂದ ಕಳB yೕ£ವನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಮ	ೋಹರಃ. 
೪೬೪) �ತ;ೊ�ೕಧಃ 
ಭಗವಂತ ;ೋಪವನು� �ೆದ4ವ. ;ೋಪ ಮನI«ನ �ಕೃತರೂಪ. ಸವ�ವನೂ� �ೆದ4 ಋ� ಮು2ಗಳó ಕೂXಾ 
;ೆಲ²�\ ;ೋಪ;ೆ< ಬZºೕಳU9ಾ8(ೆ. ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ;ೋಪದ ವಶ.ಾಗುವYDಲ7, ಆದ(ೆ ;ೆಲ²�\ 9ಾW 
ತನ� ಮಗು�ನ ಉ�ಾ§ರ;ಾ<? ;ೋಪ�ೊಳU�ವಂ9ೆ ;ೋಪದ ನಟ	ೆ _ಾಡು9ಾ8	ೆ ಭಗವಂತ. ಆ ;ೋಪ 
�ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ದುಃಖಕರ.ಾ? ಕಂಡರೂ ಸು°ಾಂತ.ಾ?ರುತ8�ೆ. ;ೊ�ೕಧವಶ.ಾದ $ೈತF ಪXೆಯನು� �ೆದ4 
ಭಗವಂತ �ತ;ೊ�ೕಧಃ. 
೪೬೫) �ೕರ�ಾಹುಃ 
ಭಗವಂತನ 9ೋಳU Aೌರುಷ ತುಂºದ 9ೋಳU. ಸತFವನು� �(ೋªಸುವ, ಯ×ಾಥ�ವನು� �ೆ±ೕ�ಸುವ, 
ಸುಳ�ನು� ಸಮ��ಸುವ, ದುಷKಶV8ಯನು� 2ಗ��ಸುವ 9ೋಳUಗಳUಳ� ಭಗವಂತ �ೆ±ೕ�ಸುವYದು ಅ ಾನವನು�. 
ಸ�ಾ  ಾನವನು� z�ೕ:ಸುವ *ಾಗೂ ರ�ಸುವ ಭಗವಂತ �ೕರ�ಾಹುಃ. 
೪೬೬) ��ಾರಣಃ 
��ಾರಣಃ ಎಂದ(ೆ Iೕ0ºಡುವ ಗುಣದವನು. �ೕರ�ಾಹು.ಾದ ಭಗವಂತ ದುಷKರನು�, ಎದು(ಾ0ಗಳನು� 
Iೕ0ºಡುವ ಗುಣದವನು. ಕೃNಾ�ವ9ಾರದZ7, ನರIಂ*ಾವ9ಾರದZ7 ಇದ;ೆ< 2ದಶ�ನಗ0.ೆ. ಜ(ಾಸಂಧನನು� 
¨ೕಮ	ೊಳ�ೆ ಕೂತು Iೕ0 ಸು_ಾರು ೨೨,೮೦೦ (ಾಜಕು_ಾರರನು� Mೆ(ೆಮ	ೆWಂದ º`Iದ ಕೃಷ�, 
ನರIಂ*ಾವ9ಾರದZ7 �ರಣFಕ¤ಪY�ನ ಎ�ೆಬ�ೆದ. �ೕ�ೆ ದುಷKರ 	ಾಶ;ಾ<? IೕಳUವ ಗುಣವYಳ� ಭಗವಂತ 
��ಾರಣಃ. 

Mಾ±ಪನಸ«Çವ,ೆ6ೕ .ಾFzೕ 	ೈ;ಾ9ಾ\ 	ೈಕಕಮ�ಕೃ¾ । 
ವತ«(ೋ ವತ«Qೋ ವ:«ೕ ರತ�ಗ+ೋ� ಧ	ೇಶ±ರಃ ॥೬೩॥ 

೪೬೭) Mಾ±ಪನಃ 
Mಾ±ಪನ ಎಂದ(ೆ 2�ೆ� ಬ%ಸುವವನು!  ಈ �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಸೃ�K ;ಾಲ ೪೩೨ ;ೋ¹ ವಷ�. ಆ ನಂತರ ೪೩೨ 
ವಷ� ಪ�ಳಯ;ಾಲ. ಈ ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಸವ� �ೕವವ[ ಸೂ£Ô I¬:ಯZ7ದು4, ಭಗವಂತನ ಮ`ಲZ7 
2D�ಸು:8ರುತ8.ೆ. �ೕವ;ೆ< ಇದು �,ಾ�ಂ: ;ಾಲ. ಪ�ಳಯದZ7 �ೕವರನು� 2�ಾ�ವMೆ¬ಯZ7%ಸುವ ಭಗವಂತ 
Mಾ±ಪನಃ. 
ಪ�ಳಯ ;ಾಲದಲ7NೆKೕ ಅಲ7, Dನ2ತF 2�ಾ�;ಾಲದZ7 	ಾವY ಭಗವಂತನ ಮ`ಲZ7 ಮಲ?ರು9ೆ8ೕ.ೆ. ಸ±ಪ� 
ಪ�ಪಂಚದ �ಸ\ಯವನು� ನಮ�ೆ ;ೊ¹Kರುವ ಭಗವಂತ Mಾ±ಪನಃ. 
೪೬೮) ಸ±ವಶಃ  
ಸವ�ಸ±ತಂತ� ಮತು8  ಇ	ೊ�ಬ^%�ೆ ಅªೕನವಲ7ದ ಭಗವಂತ ಸ±ವಶಃ. 
೪೬೯) .ಾFzೕ 
ಎQೆ7Xೆ .ಾFzIದವನು; ಎಲ7ರ ಮನI«ನZ7, ಎಲ7ರ ಹೃದಯದZ7, ಎಲ7ರ ಒಳ�ೆ, ಎಲ7ರ *ೊರ�ೆ-�ೕ�ೆ ಸವ� 
.ಾFzSಾ?ರುವ ಭಗವಂತ '.ಾFzೕ'. 
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೪೭೦) 	ೈ;ಾ9ಾ\ 
Mಾ�(ಾರು ರೂಪಗಳನು� 9ೊಟKವನು; ಅನಂತ �ೕವ�ೊಳ�ೆ ಅನಂತ ರೂಪದZ7 ತುಂºರುವ ºಂಬ ರೂz 
ಅಂತSಾ�� ಭಗವಂತ 	ೈ;ಾ9ಾ\. 
೪೭೧) 	ೈಕಕಮ�ಕೃ¾ 
Mಾ�(ಾರು V�@ಗಳನು� ನXೆಸುವವನು; ಅನಂತ �ೕವ�ೊಳ�ೆ ಅನಂತ ರೂಪದZ7 ತುಂº ಅನಂತ 
ಕಮ�ಗಳನು� ಅನಂತ ;ಾಲದ ತನಕ _ಾಡು:8ರುವ ಭಗವಂತ 	ೈಕಕಮ�ಕೃ¾ 
೪೭೨) ವತ«ರಃ  
ವತ«ರ ಎಂದ(ೆ ಒಂದು ಅಥ�ದZ7 'ವಷ�' ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಒಂದು ಪ[ಣ� ವಷ� ಎಂದ(ೆ 
೩೬೫.೨೪೨೨ DನಗಳU. ಪ[ಣ�.ಾದ ವಷ�ವನು� ಸಂವತ«ರ ಎನು�9ಾ8(ೆ. ;ಾಲ 2Sಾಮಕ	ಾದ ಚತುಮು�ಖ 
ಬ�ಹ\	ೊಳ�ೆ ಕು0ತು 2ಯ�ಸುವ ಭಗವಂತ ವತ«ರಃ. 
ವಸ¾+ರ; ಅಂದ(ೆ Sಾರು ತನ� ಹೃದಯದZ7 ಭಗವಂತ .ಾಸ.ಾ?�ಾ4	ೆ ಎಂದು :0ದು ನXೆಯು9ಾ8(ೋ 
ಅವ%�ೆ ಆನಂದವನು� ;ೊಡುವವ. ವತ«+ರ- ಮಕ<ಳಂ9ೆ �ೕವರನು� ರ�ಸುವ ಭಗವಂತ ವತ«ರಃ.  
೪೭೩) ವತ«ಲಃ 
ಭಗವಂತ ಪರಮ ಭಕ8 ವತ«ಲ. ತನ� z�ೕ:ಯ ಭಕ8 �ಾ%º�ಾ4ಗ, ಸಂಕಷKದZ7�ಾ4ಗ 9ಾ	ೇ ಇ0ದು ಬರುವ 
ಭಗವಂತ ವತ«ಲಃ. 
೪೭೪) ವ:«ೕ 
ವ:«ೕ ಎಂದ(ೆ ಅನಂತ ಸಂ9ಾನವYಳ�ವನು ಎಂದಥ�! ಚತುಮು�ಖ ಬ�ಹ\2ಂದ �`ದು ಎಲ7ರೂ ಆತನ ಮಕ<¢ೇ. 
ಬ�ಹ\-.ಾಯುಗಳನು� ಮಕ<¢ಾ? ಪXೆದ ಭಗವಂತ ವ:«ೕ.  
೪೭೫) ರತ�ಗಭ�ಃ 
'ರ:' ಯನು� ತನ� ಗಭ�ದZ7 ಧ%Iದವ. ಅಂದ(ೆ ಭಗವಂತ ಆನಂದದ ಕಡಲು. ಆತನ ಆನಂದದ ಆ�+ಾ�ವ.ೇ 
ಈ ಪ�ಪಂಚ. ಇನು� ರತ� ಎಂದ(ೆ ಸಂಪತು8 ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಈ ಪ�ಪಂಚ.ೇ ಒಂದು ಮ*ಾ 
ಸಂಪತು8 . ಇಂತಹ ಸಂಪತ8ನು� ತನ� ಗಭ�ದZ7 ಧ%I,ಆನಂದDಂದ ತುಂº ತುಳUಕುವ ಭಗವಂತ ರತ�ಗಭ�ಃ.  
೪೭೬) ಧ	ೇಶ±ರಃ  
ಭಗವಂತ ಸವ� ಸಂಪ:8ನ ಒXೆಯ. ಇZ7 ಧನ ಎಂದ(ೆ ಹಣ�ರಬಹುದು,  ಾನ�ರಬಹುದು ಅಥ.ಾ ಭV8 
ಇರಬಹುದು. ಎQಾ7 ಸಂಪ:8ನ ಅªಪ: ಭಗವಂತ. ಆತ ;ೊಟK(ೆ 	ಾವY ಧ2ಕರು-ಇಲ7Dದ4(ೆ ಇಲ7! ;ೆಲ²�\ 
ಭಗವಂತ ನಮ\ ;ೈಯನು� ಸಂಪ[ಣ� °ಾZ _ಾ` ನಮ\ನು� ಇ	ೊ�ಂದು %ೕ:ಯZ7 ಉ�ಾ§ರ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. 
ಇದ	ೆ�ೕ ಕೃಷ� ಈ %ೕ: *ೇ0�ಾ4	ೆ. "ಯಸ«Å{ ಅನುಗ�*ಾ� ತಸ«Å �ತ8{ ಹ(ಾಮFಹಂ" ಎಂದು. ಇದ;ೆ< 
ಉತ8ಮ 2ದಶ�ನ (ಾಜಸೂಯ Sಾಗ _ಾ` ಪ�ಪಂಚವ	ೆ�ೕ �ೆದ4 ಧಮ�(ಾಯ. ಇಂತಹ ಧಮ�(ಾಯ ;ೇವಲ 
ಒಂದು .ಾರದZ7 º`�ಾಸೂ ಇಲ7�ೆ ;ಾ`�ೆ *ೋದ! ಎಲ7ವ[ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ�. ಆತ ;ೊಟK(ೆ ಇ�ೆ, 
ಇಲ7Dದ4(ೆ ಇಲ7. ಆದ(ೆ ಇರುವYದು ಇಲ7DರುವYದು ಎಲ7ವ[ ನಮ\ ಒ0:�ಾ?! �ೕ�ೆ  ಾನ, ಭV8, ಐಶ±ಯ� 
ಎಲ7ವYದರ ಈಶ±ರ, ಎQಾ7 ಸಂಪ:8ನ ಒXೆಯ ಭಗವಂತ ಧ	ೇಶ±ರಃ. 

ಧಮ�ಗುಬ§ಮ�ಕೃದ§�ೕ� ಸದಸತØರಮ£ರ{ । 
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ಅ� ಾ9ಾ ಸಹMಾ�ಂಶು��$ಾ9ಾ ಕೃತಲ£ಣಃ ॥೬೪॥ 
೪೭೭) ಧಮ�ಗು� 
ಧಮ�ಗು� ಅಂದ(ೆ ಧಮ�ವನು� �ೋಪ	ೆ _ಾಡುವವನು. �ೋಪ	ೆ ಎಂದ(ೆ ರ£~ೆ _ಾಡುವYದು. ಕೃಷ� 
?ೕ9ೆಯZ7 *ೇ0ದಂ9ೆ: 

ಯ�ಾಯ�ಾ � ಧಮ�ಸF �ಾ72ಭ�ವ: +ಾರತ । 

ಅಭುF9ಾ¬ನಮಧಮ�ಸF ತ�ಾऽऽ9ಾ\	ಾಂ ಸೃ�ಾಮFಹ{ । (ಅ ೪- ,ೆ67ೕ ೭)  
 ಪ%9ಾ�~ಾಯ Mಾಧೂ	ಾಂ �	ಾ,ಾಯಚ ದುಷÏ9ಾ{ । 
ಧಮ�ಸಂMಾ¬ಪ	ಾ×ಾ�ಯ ಸಂಭ.ಾ� ಯು�ೇಯು�ೇ॥  (ಅ ೪- ,ೆ67ೕ ೮) 

ಭಗವDEೕ9ೆಯ ಈ ,ೆ67ೕಕದ ಅಥ� ಭಗವಂತನ "ಧಮ�ಗು�" ಎನು�ವ 	ಾಮದZ7 ಅಡ?�ೆ. ಅಧಮ�ದ ;ೈ 
�ೕQಾ?, ಧಮ� 	ೆQೆ ಕ¢ೆದು;ೊಳU�ವ ಸಂದಭ� ಬಂ�ಾಗ ಭಗವಂತ ಭೂ�?0ದು ಬರು9ಾ8	ೆ. ಭಗವಂತನ 
ಅವ9ಾರದ ಉ�ೆ4ೕಶ.ೇ ಧಮ� �ೋಪ	ೆ. 	ಾವY ಭಗವಂತನ ದ,ಾವ9ಾರವನು� 	ೋ`�ಾಗ ಇದು 
ಸ�ಷK.ಾಗುತ8�ೆ. ಮ9ಾ«Åವ9ಾರದZ7 .ೇ�ಾ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆಗಳನು� ಬಂಧನದZ7ಟK ಆಸು%ೕಶV8ಯನು� 2ಗ��I 
ಧಮ� ರ£~ೆ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ, ಧಮ�ದ ಬ�ೆE ಅಲ£ 9ೋ%ದ �ೇವ9ೆಗಳU Mೋ9ಾಗ, 
ಕೂ_ಾ�ವ9ಾ%Sಾ? ಬಂದು ಧಮ� ರ£~ೆ _ಾ`ದ. �ೕ�ೆ ಆತನ ಎQಾ7 ಅವ9ಾರಗಳU ಧಮ�ದ 
ರ£~ೆ�ಾ?@ೕ ಆ?�ೆ. .ೇದ.ಾFಸರ ರೂಪದZ7 ಹD	ೆಂಟು ಪY(ಾಣ, ಬ�ಹ\ಸೂತ�, ಮ*ಾ+ಾರತ ಇ9ಾFD 
ಗ�ಂಥಗಳನು� ನಮ�ೆ ದಯAಾZIದ ಭಗವಂತ ಧಮ�ಗು�. 
೪೭೮) ಧಮ�ಕೃ¾ 
ಧಮ� ಎಂದ(ೆ 	ಾವY ನXೆಯ�ೇ;ಾದ ನXೆ. ಧಮ�ಕೃ¾ ಎಂದ(ೆ ಧಮ�ವನು� 2_ಾ�ಣ _ಾ`ದವ. 
ಇ	ೊ�ಂದು ಅಥ�ದZ7 ಧಮ� ಎಂದ(ೆ ಒಂದು ವಸು8�ನ ಅMಾ$ಾರಣ ಗುಣ. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ ಕH�ನ ಧಮ� 
	ೋಡುವYದು; V�ಯ ಧಮ� ;ೇಳUವYದು, 	ಾZ�ೆಯ ಧಮ� ರುB 	ೋಡುವYದು. �ೕ�ೆ ಒಂ�ೊಂದು 
ಇಂD�ಯಗಳZ7, ಒಂ�ೊಂದು ವಸು8�	ೊಳ�ೆ ಒಂ�ೊಂದು ಧಮ�ವ2�ಟK ಭಗವಂತ ಧಮ�ಕೃ¾.  
೪೭೯) ಧ�ೕ� 
ಎQಾ7 ಶುಭ ಧಮ�ಗಳ 	ೆQೆ, ಮೂಲ ಶV8 *ಾಗೂ ಜಗ:8ನ $ಾರಕಶV8ಗ¢ಾದ �ೇವ9ೆಗಳ �ೊ(ೆSಾದ ಭಗವಂತ 
ಧ�ೕ�.  
೪೮೦) ಸ¾  
ಭಗವಂತನನು� 	ಾವY ಸ¾-B¾-ಆನಂದ ಎಂದು ಉAಾಸ	ೆ _ಾಡು9ೆ8ೕ.ೆ. ಇZ7 ಸ¾ ಎಂದ(ೆ 'ವFಕ8'. ಆತ 
2D�ಷK *ಾಗೂ �ೋಷ ರ�ತ  ಾ	ಾನಂದಮೂ:�. 
೪೮೧) ಅಸ¾ 
ಅಸ¾ ಎಂದ(ೆ 'ಅವFಕ8'. ಭಗವಂತ ಅವFಕ8 ಮೂ:�. ಆತ ಎಲ7ರ ಕH��ೆ ;ಾಣQಾರ. ಆತನನು� ಒಳಗH�2ಂದ 
;ಾಣಲು ಪ�ಯ:�ಸ�ೇಕು.  
೪೮೨) £ರ{ 
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£ರ{ ಎಂದ(ೆ Mಾ�ನ ಒXೆಯ. MಾವY Sಾರ ಅªೕನ²ೕ ಅವನು £ರ{. £ರಣ ಎಂದ(ೆ 2ರಂತರ 
ಬಯIದ4ನು� ;ೊಡುವವನು. ಎಲ7ರ ಒಳ?ದು4 ಆನಂದವ2�ೕಯುವ ಭಗವಂತ £ರ{.  
೪೮೩) ಅ£ರ{ 
'ನ-£ರ: ಅ£ರ{'; ಅಂದ(ೆ ಎಂದೂ 	ಾಶ�ಲ7ದವನು. 'ಅಷು�9ೇ ಇ: ಅ£ರ{'; ಅಂದ(ೆ ಎQಾ7 ಕXೆ 
ತುಂºರುವವನು. 'ಅªಕ{ £ರ: ಅ£ರ{'; ಅಂದ(ೆ ಎಲ7%?ಂತ *ೆಚು� ಅ¨ೕಷKವನು� ;ೊಡತಕ< ಸವ�ಶಕ8. 
'ಅ£+ರ' ಅಂದ(ೆ ಸಮಸ8 ವಣ�ಗಳZ7 (ಅ£ರಗಳZ7) ರ�ಸುವವನು. �ೕ�ೆ ಭಗವಂತನ ಈ 	ಾಮ;ೆ< ಅ	ೇಕ 
ಅಥ�ಗಳನು� ;ಾಣಬಹುದು. 
೪೮೪) ಅ� ಾ9ಾ 
 'ಅ' ;ಾರ .ಾಚF	ಾ? ತನ� ಸ±ರೂಪವನು� 9ಾ	ೇ :0ದವನು ಅ� ಾತ. ಸಮಸ8 �ೇತ	ಾ�ೇತನ ಪ�ಪಂಚDಂದ 
�ಲ£ಣ	ಾದ ಭಗವಂತ ಅ� ಾತ. 
೪೮೫) ಸಹMಾ�ಂಶುಃ 
ಸಹMಾ�ರು VರಣಗಳUಳ� ಭಗವಂತ ಸಹMಾ�ಂಶುಃ .  ಾನದ Vರಣಗ0ಂದ ಜಗ:8ನZ7 ಸ2��ತ	ಾದ ಭಗವಂತ, 
ಸೂಯ� VರಣದZ7 ಸ2��ತ	ಾ? ಜಗ:8�ೆ Aಾ�ಣ ಶV8ಯನು� ಹ%ಸು9ಾ8	ೆ. ಅಂಶು ಎಂದ(ೆ 'ಅಂಶ' . ಭಗವಂತ 
ಅಪರಂAಾರ.ಾದ Mಾಗರದಂ9ಾದ(ೆ �ೕವಗಳU ಒಂದು ಹ2ಯಂ9ೆ. ಭಗವಂತ ಒಂದು ºಂಬ *ಾಗೂ ಆತ2�ೆ 
;ೋ¹ ;ೋ¹ ಪ�:ºಂಬ! 
೪೮೬) �$ಾ9ಾ 
ಭಗವಂತ �¤ಷK.ಾದ, �ಲ£ಣ.ಾದ, $ಾರಕ ಶV8. ನy\ಳ?ದು4, ನಮ\ *ೊರ?ದು4, ನಮ\ನು� $ಾರ~ೆ 
_ಾಡುವ, Òೕಷ~ೆ _ಾಡುವ; ಸಂMಾರದZ7 _ಾತ�ವಲ7�ೇ yೕ£ದಲೂ7 ರ�ಸುವ DವF ಶV8. 
೪೮೭) ಕೃತಲ£ಣಃ 
ಲ£ಣ ಎಂದ(ೆ ಗುರು:ಸುವ ಸಂಗ:. ಆ;ಾರ, ಗುಣಧಮ�, *ೆಸರು ಇ9ಾFD ಮೂಲಭೂತ ಲ£ಣಗಳU. 
ಮನುಷF(ೆಲ7ರೂ ಒಂ�ೇ ತರ	ಾ?ದ4ರೂ ನೂರ;ೆ< ನೂರು ಸಮ	ಾದ ಎರಡು ವಸು8 ಈ ಪ�ಪಂಚದZ7ಲ7. 
ಪ�:�ಬ^	ೊಳ�ೆ ಆSಾ ರೂಪ	ಾ? ಭಗವಂತ ತುಂº�ಾ4	ೆ. ಆತ ಪ�:�ಂದು �ೕವ;ೆ< ಒಂದು ಆ;ಾರ 
;ೊಟK, ಆSಾ ಆ;ಾರದ ವಸು8ಗ0�ೆ ಅದರ�ೆ4ೕ ಆದ ಗುಣಧಮ�ವನು� ;ೊಟK. �ೕ�ಾ? ಪ�:�ಬ^%ಗೂ 
ಅವರ�ೇ ಆದ ಸ±+ಾವ. ಒಬ^ರ ಸ±+ಾವದಂ9ೆ ಇ	ೊ�ಬ^ರ ಸ±+ಾವ ಇರಲು MಾಧF�ಲ7. �ೕ�ೆ ಅನಂತ ರೂಪ 
ಲ£ಣವನು� *ೊಂDದ ಭಗವಂತ ಕೃತಲ£ಣಃ 

ಗಭI8	ೇ�ಃ ಸತ8Çಸ¬ಃ Iಂ*ೋ ಭೂತಮ*ೇಶ±ರಃ । 
ಆD�ೇ²ೕ ಮ*ಾ�ೇ²ೕ �ೇ.ೇ,ೆ6ೕ �ೇವಭೃದುEರುಃ ॥೬೫॥ 

೪೮೮) ಗಭI8	ೇ�ಃ 
'ಗಬI8' ಎಂದ(ೆ VರಣಗಳU, '	ೇ�' ಎಂದ(ೆ ಅಚು� (ಉ�ಾ: �ಾZಯ ಅಚು�). ಗಭI8	ೇ� ಎಂದ(ೆ Vರಣದ 
ಅಚು�; ಅಂದ(ೆ ಪ�;ಾಶದ ವಲಯದ ಮಧF 2ಂತವನು. ಭಗವಂತನ ಸುತ8 Vರಣಗಳ ಅಚು� ತುಂº�ೆ.ಇದ	ೆ�ೕ 
�ೇವMಾ¬ನದZ7 'ಪ�+ಾವ0' ಎನು�9ಾ8(ೆ.  
೪೮೯) ಸತ±ಸ¬ಃ 
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ಭಗವಂತ ಸತ± ಸ±ರೂಪ	ಾ?, ಬಲ  ಾನ ಸ±ರೂಪ	ಾ? ಎಲ7(ೊಳ�ೆ ತುಂº�ಾ4	ೆ. �,ೇಷ.ಾ? Mಾ:±ಕ 
;ಾಯ�ಗ0�ೆ 	ೆರ.ಾಗುವ, ಪ�:�ಬ^(ೊಳ?ದು4, ಕತ8Qೆಯ	ೊ�ೕ`ಸುವ �ೆಳVನ ಪYಂಜ	ಾದ ಭಗವಂತ 
ಸತ±ಸ¬ಃ.  
೪೯೦) Iಂಹಃ 
'Iಮ\: ಇ: Iಂಹಃ' ; ಇ	ೊ�ಂದು Aಾ�Hಯನು� ;ೊಂದು :ಂದು ಬದುಕುವ Aಾ�HಗಳZ7 ,ೆ�ೕಷ3.ಾದ Aಾ�H 
Iಂಹ. ಇZ7 Iಂಹಃ ಎಂದ(ೆ 'ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವವ' ಎಂದಥ�. ಸವ�ಸಂ*ಾರಕ ಭಗವಂತ 2ಜ.ಾದ Iಂಹ. 
ನಮ\Z7ರುವ �ೌಬ�ಲF, �ೋಷ, ಎಲ7ವನು� 	ಾಶ _ಾಡುವವನೂ ಅವ	ೇ. ಈ ;ಾರಣ;ಾ<? ಭಗವಂತನ Iಂಹ 
ರೂಪದ ಉAಾಸ	ೆ _ಾಡು9ಾ8(ೆ. "ನನ�Z7ರುವ ತyೕಗುಣವನು�, �ೋಷವನು�, ;ಾಮ-;ೊ�ೕಧ-ಮದ-ಮತ«ರ-
Qೋಭವನು� 	ಾಶ_ಾ`, ಸಂMಾರ ಬಂಧನDಂದ Aಾರು_ಾಡು" ಎಂದು ನರIಂಹ ರೂಪದ ಭಗವಂತನ 
ಉAಾಸ	ೆ _ಾಡು9ಾ8(ೆ. Mಾ:±ಕ �ೕವ(ೊಳ?ದು4, ಮುV8ಪ�ದ	ಾ?, ಸಂMಾರ ಬಂಧನದ ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವ 
ಭಗವಂತ Iಂಹಃ.  
೪೯೧) ಭೂತಮ*ೇಶ±ರಃ 
ಈ 	ಾಮವನು� ಈ %ೕ: º`ಸಬಹುದು. ಭೂತ+ಮ*ಾ+ಈಶ+ವರ. ಅಂದ(ೆ ನಮ\ನು� 2ಯಂ:�ಸುವ 
ಭೂತಗ0�ೆ ಮ*ಾ ಈಶ-ಮ*ೇಶ, ಅವ2ಗೂ ವರ	ಾದ ಭಗವಂತ ಮ*ೇಶ±ರಃ. ಪ�ಪಂಚ ಸೃ�K�ೆ ;ಾರಣ.ಾದ 
ಪಂಚಭೂತಗ¢ೇ ಸವ� ಭೂತಗಳU (ಮಣು�, 2ೕರು, �ೆಂV,�ಾ0 ಮತು8 ಆ;ಾಶ). ಪ�ಪಂಚದ ಎQಾ7 ರೂಪಗಳó 
ಪಂಚಭೂತದ ಒಂದು ಸಮ�3 . [ಆದ4%ಂದ Sಾ(ಾದರೂ ಸ9ಾ8ಗ 'ಪಂಚಭೂತಗಳZ7 Zೕನ.ಾದ (ಪಂಚತ±ಂ 
ಗತಃ)' ಎನು�9ಾ8(ೆ]. ಭೂ�ಯ ಒXೆಯ ಶ2, ಶ2ಯ �ೕQೆ ಇರುವ �ೇವ9ೆ ಪ���ೕ�ೇವ9ೆ-ಮ*ೇಶಳU; 2ೕ%ನ 
ಈಶ ಬುಧ, ಬುಧನ �ೕQೆ ವರುಣ-ಮ*ೇಶ; �ೆಂVಯ ಒXೆಯ-Aಾಲಕ, ಅವನ �ೕZರುವ .ೈ,ಾ±ನರ-ಮ*ೇಶ; 
�ಾ0ಯ ಒXೆಯ ಮ%ೕB, ಅವನ �ೕZರುವ ಪ�ಭವ.ಾಯು ಮ*ೇಶ; ಆ;ಾಶ;ೆ< ಗಣಪ: ಒXೆಯ, ಅವನ �ೕQೆ 
Aಾವ�:. ಈ ಎQಾ7 ಭೂತ ಮ*ೇಶ%�ೆ ಅªಪ:Sಾದ  ¤ವ 'ಸವ� ಭೂತ ಮ*ೇಶ'. ಇ	ೊ�ಬ^ ಸವ�ಭೂತ 
ಮ*ೇಶ ಮುಖF Aಾ�ಣ. ಈ ಸವ� ಭೂತ ಮ*ೇಶ%�ೆ ವರ	ಾದ ಭಗವಂತ ಭೂತಮ*ೇಶ±ರಃ.  
೪೯೨) ಆD�ೇವಃ 
ಎಲ7V<ಂತ yದಲು ಇರುವವ; ಈ ಪ�ಪಂಚ ಇರು.ಾಗಲೂ, ಇಲ7�ಾಗಲೂ ಇರುವವ ಆD�ೇವ. ಅ	ಾD2ತF.ಾದ 
�ೕವ *ಾಗೂ �ೕವ ಸ±+ಾವಕ<ನುಗುಣ.ಾ? ಭಗವಂತನ ಸೃ�KಯZ7 �ೕವದ �ೆಳವH�ೆSಾಗುತ8�ೆ. ಅವನು 
ಎಲ7ಕೂ< ;ಾರಣ *ಾಗೂ ಅದು ಅವ2�ೆ ಒಂದು V�ೕXೆ. ಎಲ7V<ಂತ ಎತ8ರದZ7ರುವವನು; ಆDWಂದ 
ಅ	ಾD;ಾಲದವ(ೆ�ೆ ಜಗ:8ನ ಎQಾ7 ವFವ*ಾರವನೂ� 	ೆXೆಸತಕ<ಂತಹ, ಎಲ7ವYದರ ಒಳ?ದು4 ಎQಾ7 V�@ಗಳನು� 
ನXೆಸುವ ಭಗವಂತ ಆD�ೇವಃ   
೪೯೩) ಮ*ಾ�ೇವಃ 
'�ೇವ' ಎಂದ(ೆ �ೇವ9ೆಗಳU. ಈ ಜಗ:8ನ 2Sಾಮಕ ಶV8ಗ¢ಾದ �ೇವ9ೆಗ0�ೆ �%�ೈವ	ಾದ ಭಗವಂತ 
ಮ*ಾ�ೇವಃ  
೪೯೪) �ೇ.ೇಶಃ 
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�ೕQೆ *ೇ0ದಂ9ೆ '�ೇವ' ಎಂದ(ೆ �ೇವ9ೆಗಳU; 'ಈಶ' ಎಂದ(ೆ ಒXೆಯ. ಸವ� �ೇವ9ೆಗಳ ಒXೆಯ	ಾದ 
ಭಗವಂತ �ೇ.ೇಶಃ 
೪೯೫) �ೇವಭೃದುEರುಃ 
ಸಮಸ8 �ೇವ9ೆಗಳನು�,  ಾ2ಗಳನು� ಭರ~ೆ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ ಜಗದುEರು. *ಾ�ಾ? "ಕೃಷ�ಂ ಒಂ�ೇ 
ಜಗದುEರು{ " ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಭಗವಂತ Qೋಕಗುರು; �ೇವ9ೆಗ0�ೆ,  ಾ2ಗ0�ೆ, ಬ�*ಾ\Dಗ0�ೆ, ¤�ೕಲ�Ô�ೆ, 
ಎಲ7%ಗೂ ಆತ ಗುರು. ಎQಾ7 ಗುರು�	ೊಳ?ದು4  ಾನ ;ೊಡುವವನೂ ಅವ	ೇ. �ೕ�ೆ ಬ�*ಾ\D �ೇವ9ೆಗಳನು�, 
 ಾ2ಗಳನು� ಸಲಹುವ ಜಗದುEರು ಭಗವಂತ �ೇವಭೃದುEರುಃ.  

ಉತ8(ೋ �ೋಪ:�ೋ�Aಾ8  ಾನಗಮFಃ ಪY(ಾತನಃ । 
ಶ%ೕರಭೂತಭೃ�ೊ�ೕ;ಾ8 ಕzೕಂ�ೊ�ೕ ಭೂ%ದ�ಣಃ   ॥೬೬॥ 

೪೯೬) ಉತ8ರಃ 
ಉತ8ರ ಎಂದ(ೆ ಉತÏಷK, ಎಲ7V<ಂತ ,ೆ�ೕಷ3. ಸವ� ಪ�,ೆ�ಗ0�ೆ ;ೊ	ೇಯ ಉತ8ರ ಸ²ೕ�ತÏಷK	ಾದ 
ಭಗವಂತ. ಆದ4%ಂದ ಆತ ಉತ8ರಃ.  
೪೯೭) �ೋಪ:ಃ 
�ೋವYಗಳ ಒXೆಯ	ಾದ ಭಗವಂತ �ೋಪ:ಃ. ಇದು �ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ;ಾಣುವ ಅಥ�. ಆದ(ೆ ಸಂಸÏತದZ7 
�ೋವY ಎನು�ವYದ;ೆ< ಭೂ�, Vರಣ, ಸೂಯ�, ಚಂದ�, ಸ±ಗ�, ಹಸು, .ಾÎ, .ೇದ, �ೕ�ೆ ಅ	ೇಕ ಅಥ�ಗ0.ೆ. 
ಆದ4%ಂದ �ೋಪ:ಃ ಎಂದ(ೆ ಭೂ�ಯ *ಾಗೂ ಸ±ಗ�ದ ಒXೆಯ; .ಾಕ�:; ಸಮಸ8 .ೇದ��ೆFಗಳ ಒXೆಯ 
ಭಗವಂತ �ೋಪ:ಃ.  
೪೯೮) �ೋAಾ8  
�ೋAಾ8 ಎಂದ(ೆ ಸಲಹುವವನು. ತನ�ನು� 9ಾನು ಅಡ?I;ೊಳU�ವವನು, �ಾಹF ದೃ�K�ೆ, ದುಷK%�ೆ ;ಾಣದ 
ಭಗವಂತ ;ೇವಲ ಭV8ಪ[ವ�ಕ.ಾದ ಒಳಗH��ೆ _ಾತ� �ೋಚ%ಸಬಲ7.  
೪೯೯)  ಾನಗಮFಃ 
ಅ%�ನ ಮೂಲಕ _ಾತ�.ೇ ಪXೆಯಬಹು�ಾದವನು. ಭಗವಂತನನು� :0ದ(ೆ _ಾತ� ಆತನನು� Mೇರಲು 
MಾಧF. ಆತನನು� :0ಯುವ ಏಕ_ಾತ� Mಾಧನ ಅ%ವY. ಆದ4%ಂದ ಭಗವಂತ  ಾನಗಮFಃ. 

ಸಹಸ�	ಾಮ �ವರ~ೆ-೫೦೦ 

೫೦೦) ಪY(ಾತನಃ  
ಈ 	ಾಮ ಆD�ೇವ ಎನು�ವ 	ಾಮದ ಅಥ�ವ	ೆ�ೕ ;ೊಡುತ8�ೆ. ಎಲ7V<ಂತ yದZದ4 ಭಗವಂತ ಪY(ಾತನಃ. 
೫೦೧) ಶ%ೕರಭೂತಭೃ¾ 
ಭಗವಂತ ಶ%ೕರದಂ:ರುವ ಈ ಚ(ಾಚರ ಪ�ಪಂಚವನು� *ೊತ8ವನು. ಇನು� zಂXಾಂಡವನು� 	ೋ`�ಾಗ, ಈ 
ಶ%ೕರ ಅನ�ಮಯ;ೋಶ, Aಾ�ಣಮಯ;ೋಶ, ಮ	ೋಮಯ;ೋಶ, � ಾನಮಯ;ೋಶ *ಾಗೂ 
ಆನಂದಮಯ;ೋಶ ಎಂಬ ಪಂಚ;ೋಶಗ0ಂ�ಾ?�ೆ. ಶ%ೕರದZ7 ಪಂಚಭೂತಗಳU ಸೂ�ಾÔ:-ಸೂ£Ô I¬:ಯZ7 
ಮನಸು«, ಬುD§, ಅಹಂ;ಾರ, Bತ8, �ೇತನ.ಾ? ಪಂಚ;ೋಶಗ¢ಾ?.ೆ. ಇದ	ೆ�ೕ 'ಶ%ೕರಭೂತ' ಎನು�9ೆ8ೕ.ೆ. ಈ 
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ಪಂಚ;ೋ,ಾತ\ಕ ಶ%ೕರದZ7 ಭಗವಂತ .ಾಸು�ೇವ, ಸಂಕಷ�ಣ, ಪ�ದುFಮ�, ಅ2ರುದ§, 	ಾ(ಾಯಣ	ಾ? 
ಪಂಚರೂಪದZ7 	ೆQೆIದ4(ೆ, Aಾ�ಣ�ೇವರು Aಾ�ಣ, ಅAಾನ, .ಾFನ, ಉ�ಾನ ಮತು8 ಸ_ಾನ ಎನು�ವ ಐದು 
ರೂಪದZ7 	ೆQೆI�ಾ4(ೆ. �ೕ�ೆ ಪಂಚರೂಪ	ಾದ Aಾ�ಣನ �ೊ9ೆ�ೆ, ಪಂಚರೂಪ	ಾದ ಭಗವಂತ 
ಪಂಚ;ೋಶಗಳZ7 	ೆQೆI�ಾ4	ೆ. ಆದ4%ಂದ ಆತನನು� ಶ%ೕರಭೂತಭೃ¾ ಎಂದು ಉAಾಸ	ೆ _ಾಡು9ಾ8(ೆ.  
೫೦೨) +ೋ;ಾ8 
 ಎQಾ7 �ಷಯಗಳನು� +ೋ?ಸುವYದು, +ೋ?I ಆನಂDಸುವYದು ಆತನ ZೕQೆ. ಈ ಪಂಚಭೂ9ಾತ\ಕ.ಾದ, 
ಪಂಚ;ೋ,ಾತ\ಕ ಶ%ೕರ�ೊಳ?ದು4, ಶ%ೕರದ ಎQಾ7 +ೋಗಗಳನು� ಭಗವಂತ 9ಾನೂ ಉಂಡು, ನಮ�ೆ 
ಉH�I, ನಮ�ೆ �ಷಯ +ೋಗಗಳನು� ;ೊಡು9ಾ8	ೆ. �ೕ�ೆ ಚ(ಾಚ(ಾತ\ಕ.ಾದ ಪ�ಪಂಚದZ7, ಬ�*ಾ\ಂಡ 
zಂXಾಂಡದZ7, ಪಂಚ;ೋಶಗಳZ7, ಒಂ�ೊಂದು ;ೋಶದ V�@ಯನು� _ಾ`, ನಮ�ೆ ಆನಂದವನು� ಉHಸುವ, 
9ಾನೂ 2ರಂತರ ಆನಂದಮೂ:�Sಾ?ರುವ ಭಗವಂತ +ೋ;ಾ8.   
೫೦೩) ಕzೕಂದ�ಃ 
SಾವSಾವ ವಸು8�ನZ7 ಭಗವಂತ �,ೇಷ.ಾ? 	ೆQೆI�ಾ4	ೋ ಆ ವಸು8�ನ *ೆಸರು ಭಗವಂತನ *ೆಸರು 
ಕೂXಾ *ೌದು. ಆದ4%ಂದ ತತ8ದ±ಸು8�ನZ7 ಇರತಕ< ಭಗವಂತನ ರೂಪವನು� ತತ8	ಾ�ಮDಂದ ಉAಾಸ	ೆ 
_ಾಡುವYದು .ಾ`;ೆ. ಈ %ೕ: 	ೋ`�ಾಗ ಭಗವಂತನ ಕzೕಂದ�ಃ 	ಾಮದ �ೕQೊ�ೕಟದ ಅಥ�- 
‘(ಾ_ಾವ9ಾರದZ7 ಸೂಯ�ಪYತ�	ಾದ ಸು?�ೕವ *ಾಗೂ .ಾಯುತನಯ ಆಂಜ	ೇಯನZ7 �,ೇಷ.ಾ? 
ಸ2��ತ	ಾ?ದ4 ಭಗವಂತ’. 
ಇನು� ಈ 	ಾಮದ ಶಬ4 2ಷ�:8ಯನು�(etymological meaning) 	ೋ`ದ(ೆ: 'ಕz' ಎಂದ(ೆ 'ಹಂD' ಅಥ.ಾ 
'ವ(ಾಹ'. ವ(ಾಹ ರೂಪದZ7 ಭೂ�ಯನು� ರ�Iದ ಭಗವಂತ ಕzೕಂದ�ಃ. 'ಕಂ' ಎಂದ(ೆ ಆನಂದ. 'ಕz' ಎಂದ(ೆ 
ಆನಂದAಾನ _ಾಡುವವರು. ಅಂದ(ೆ 'ಮುಕ8ರು'. ಭಗವಂತ ಮುಕ8%�ೆ ಇಂದ� (ಒXೆಯ). ಆದ4%ಂದ ಆತ 
ಕzೕಂದ�ಃ.  
೫೦೪) ಭೂ%ದ�ಣಃ 
ಈ 	ಾಮದ ಅಥ� �,ೆ7ೕಷ~ೆ�ೆ yದಲು 'ದ�~ೆ' ಎಂದ(ೆ ಏನು ಎನು�ವYದನು� :0�ೕಣ. �ಂDನ ;ಾಲದZ7 
.ೈDಕ ವೃ:8ಯZ7ದ4ವ%�ೆ ಸಂಬಳ�ರZಲ7. ಏ;ೆಂದ(ೆ Aಾಠ *ೇಳUವವರು ಸಂಬಳ 9ೆ�ೆದು;ೊಳ��ಾರದು ಎನು�ವ 
2ಯಮ�ತು8. ಅಂತವರನು� ಸ_ಾಜ.ೇ MಾV ಸಲಹು:8ತು8. ಪ�:Dನ ಒ�ೊ^ಬ^ರು ಇಂತಹ ಪಂ`ತರನು� 
ಮ	ೆ�ೆ ಕ(ೆದು ಊಟ *ಾV ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬ;ಾ<? 'ದ�~ೆ' ;ೊಡು:8ದ4ರು. �ೕ�ೆ ;ೊಟK ದ�~ೆ ಅವರ ಮ	ೆ 
ಖB��ಾ? ಬಳ;ೆSಾಗು:8ತು8. ಈ ;ಾರಣ;ಾ<? ದ�~ೆ ;ೊಡ�ೇ ಊಟ *ಾಕ�ಾರದು ಎನು�ವ ಸಂಪ��ಾಯ�ತು8. 
ಇನು� ಯ¶ದ Aೌ(ೋ�ತF _ಾಡುವವ%�ೆ �,ೇಷ ದ�~ೆ ;ೊಡು:8ದ4ರು. ಎಲ7ವನೂ� ;ೊಡುವವನು ಭಗವಂತ. 
¤�ೕಮಂತ(ೊಳ?ದು4 ;ೈತುಂ�ಾ ;ೊ`ಸುವ ಭಗವಂತ ಭೂ%ದ�ಣಃ. 
'ದ�ಣ' ಎಂದ(ೆ ಲ�Ô ಎನು�ವYದು ಒಂದು ಅಥ�. ಇ	ೊ�ಂದು ಅಥ�- '¤ವ-Aಾವ�:'. �ಂDನ ;ಾಲದZ7 ಒಂದು 
ಕ�ಮ�ತು8, ಗಂಡ *ೆಂಡ: ಕು0ತು;ೊಳU�ವ ಕ�ಮ. ಅವರು ಕು0ತ %ೕ:ಯQೆ7ೕ ಅವರು ಗಂಡ *ೆಂಡ: ಎಂದು 
:0ಯು:8ತು8. ತಂ�ೆ-ಮಗಳU ಕು0ತು;ೊಳU�.ಾಗ ಮಗಳU ತಂ�ೆಯ ಬಲ +ಾಗದZ7 ಕು0ತು ;ೊಳ��ೇಕು, 
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*ೆಂಡ: ಗಂಡನ ಎಡ+ಾಗದQೆ7ೕ ಕು0ತು ;ೊಳ��ೇಕು. ಇದು ಸಂಪ��ಾಯ. ತನ� ಬಲ+ಾಗದZ7 ಗಂಡ ಇರುವ 
ಲ�Ô 'ದ�ಣ'; ಇಂತಹ ¤�ೕಲ�Ô ಎಲ7V<ಂತ ,ೆ�ೕಷ3 ಪ%.ಾರ.ಾ? ಇರುವ ಭಗವಂತ ಭೂ%ದ�ಣಃ.  

MೋಮÒೕಮೃತಪಃ Mೋಮಃ ಪYರು�¾ ಪYರುಸತ8ಮಃ । 
�ನ�ೕ ಜಯಃ ಸತFಸಂ$ೋ �ಾ,ಾಹ�Mಾ«ತ±9ಾಂ ಪ:ಃ ॥೬೭॥ 

೫೦೫) Mೋಮಪಃ  
�ಂ�ೆ ಯ¶ದZ7 Mೋಮಲ9ೆ ಎನು�ವ ಬ0�Wಂದ ತSಾ%Iದ Mೋಮರಸವನು� ಆಹು:Sಾ? ;ೊಡು:8ದ4ರು. 
�ೕ�ೆ Mೋಮರಸವನು� ಆಹು:Sಾ? ;ೊಟುK _ಾಡುವ Sಾಗವನು� MೋಮSಾಗ ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಆದ(ೆ ಈಗ 
Mೋಮಲ9ೆ ಎನು�ವ ಬ0�ಯ ಪ%ಚಯ.ೇ ಮ(ೆತು *ೋ?�ೆ. ನD :ೕರದZ7 *ೇರಳ.ಾ? �ೆ¢ೆಯುವ ಈ ಲ9ೆ�ೆ 
ಅತFಂತ ಅಮೂಲF.ಾದ ಔಷªೕಯ ಗುಣ��ೆ. .ೇದ ;ಾಲದZ7 ಇದ;ೆ< ಸ%Mಾ¹Sಾದ ಔಷಧ.ೇ ಇರZಲ7. ಈ 
;ಾರಣ;ಾ<? �ಂ�ೆ ಈ ಲ9ೆಯನು� ಯ¶ದZ7 ಬಳಸು:8ದ4ರು. ಯ¶ದZ7 ಬಳI ಉ0ದ Mೋಮರಸವನು� Aಾನ 
_ಾಡು:8ದ4ರು. ಇದನು� MೋಮAಾನ ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಇZ7 MೋಮAಾನ ಮತು8 ಸುರAಾನ ಒಂ�ೇ ಅಲ7. 
"MೋಮAಾನ _ಾಡು ಆದ(ೆ ಎಂದೂ ಸುರAಾನ _ಾಡ�ೇಡ" ಎಂದು .ೇದಗಳZ7 ಸ�ಷK.ಾ? *ೇ0�ಾ4(ೆ. 
ಇಂತಹ Mೋಮಯ¶ವನು� ಯಜ_ಾನನZ7 ಕು0ತು _ಾ`ಸುವ *ಾಗೂ ಅ?�ಯZ7 ಸ2��ತ	ಾ? Mೋಮರಸ 
Aಾನ_ಾಡುವ ಭಗವಂತ Mೋಮಪಃ. 
ಚಂದ�ನನು� Mೋಮ ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಆತ ಎQಾ7 ಲ9ೆಗಳ ಒXೆಯ. ಚಂದ�ನ ಮು°ೇನ ಲ9ೆ�ೆ ಇಂತಹ ಅಮೂಲF 
ಗುಣವನು� ದಯAಾZIದ ಭಗವಂತ Mೋಮಪಃ. 
Mೋಮ ಎಂದ(ೆ 'ರಸ' ಎನು�ವ ಅಥ���ೆ. 	ಾವY 2ತF ಪ[�ೆ _ಾಡು.ಾಗ *ೇಳUವ ಒಂದು ಮಂತ���ೆ. ".ಾಯ 
.ಾSಾ� ದಶ�9ೇ�ೕ Mೋ_ಾಲಂಕೃ9ಾಃ 9ೇNಾಂ Aಾ� ಶುBೕ ಭವಂ". ಅಂದ(ೆ " ಓ .ಾಯು�ೇವ	ೇ- �ಾ, 
2ನ�ೆ ಇZ7 Mೋಮವ2�¹K�ೆ4ೕ	ೆ, ನಮ\ ಕ(ೆಯನು� ಮ2�I �ಾ. ಬಂದು ಈ Mೋಮವನು� Aಾನ _ಾಡು". 
Sಾರೂ ಪ[�ೆಯZ7 Mೋಮರಸವ2�ಡುವYDಲ7. ಆದ(ೆ ಪ[�ೆಯ Aಾ�ರಂಭದZ7 ಈ ಮಂತ�ವನು� *ೇಳU9ಾ8(ೆ! 
ಇZ7 Mೋಮರಸ ಎಂದ(ೆ ಭV8Wಂದ ಕರ? ಭಗವಂತನ ಕXೆ�ೆ ಹ%ಯುವ ಮನಸು«. Mೋಮಪಃ ಎಂದ(ೆ 
ಭV8Wಂದ ಕರ?ದ, ಭV8 ರಸ.ಾದ ನಮ\ ಮನI«ನ ಪ[�ೆಯನು� I±ೕಕ%I ರ£~ೆ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ. 
ಮ	ೋ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆSಾದ ¤ವ ಕೂXಾ Mೋಮ. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಆತ 'ಉ�Wಂದ ಸ�ತ	ಾದವನು'. 
ಅದ;ಾ<? ಆತನನು� Mೋ�ೕಶ±ರ ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಉ_ಾಪ: ¤ವ ಮನಸ«ನು� ರ£~ೆ _ಾಡುವವ. ಮನI«ನ 
ಅ¨_ಾ2Sಾದ ರುದ�-ಚಂ�ಾ�Dಗಳನು� ರ£~ೆ _ಾಡುವ ಶV8Sಾದ ಭಗವಂತ Mೋಮಪಃ. 
'Mೋಮರು' ಎಂದ(ೆ ಉತÏಷK.ಾದ  ಾನ ಉಳ�ವರು. ಇಂತಹ  ಾ2ಗಳZ7 ಸ�ಾ ಸ2��ತ	ಾ?ದು4 ರ£~ೆ 
_ಾಡುವ ಭಗವಂತ Mೋಮಪಃ.  
೫೦೬) ಅಮೃತಪಃ 
ಸಮುದ� ಮಥನ ;ಾಲದZ7 ಅಮೃತAಾನ;ೆ< �ೇವ9ೆಗ0�ೆ 	ೆರವY _ಾ`, ದುಷK (ಾ£ಸರ ಸಂ*ಾರ _ಾ`ದ 
ಭಗವಂತ ಅಮೃತಪಃ. �ೇವ9ೆಗಳನು�, ಮುಕ8ರನು�, ಬ�ಹ\-.ಾಯುವನು� ಸಲಹುವ ಭಗವಂತ ಅಮೃತಪಃ. 
೫೦೭) Mೋಮಃ 
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ಅ%�ನ 	ೆQೆ *ಾಗೂ MೌಮF ಸ±+ಾವದ ಭಗವಂತ Mೋಮಃ.  MೋಮರಸದZ7 �,ೇಷ.ಾ? ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ 
ಭಗವಂತ ಮ	ೋ2Sಾಮಕ ಚಂದ� *ಾಗೂ ರುದ�ರZ7 ಸ2��ತ	ಾ?�ಾ4	ೆ. ಪವ_ಾನ	ೊಳ�ೆ (ಉತÏಷK 
 ಾನ ಸ±ರೂಪ	ೊಳ�ೆ) �,ೇಷ.ಾ? ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ Mೋಮಃ.  
೫೦೮) ಪYರು�¾ 
ಅತFಂತ ಬZಷ3.ಾದ ಸಂಗ:ಗಳನು�(ಬಲ ಮತು8  ಾನ) �ೆದು4, ಎಲ7V<ಂತ ಎತ8ರದZ7ರುವ, ಧಮ�;ೆ< �ರುದ§.ಾ? 
2ಲು7ವ 9ಾಮಸ ಶV8Sಾದ ಅಸುರ ವೃಂದವನು� MೋZI, ಧಮ� Mಾ¬ಪ	ೆ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ ಪYರು�¾. 
೫೦೯) ಪYರುಸತ8ಮಃ 
ಪYರು ಎಂದ(ೆ �ೇಹ. �ೇಹ�ೊಳ?ರುವ ಎQಾ7 ,ೆ�ೕಷ3 ಶV8ಗಳನು� (ಪYರುಗಳU ಅಂದ(ೆ ತ9ಾ±¨_ಾ2 
�ೇವ9ೆಗಳU) 2ಯಂ:�ಸುವ, ಅವರZ7 ಸತ8ಮ	ಾ?ರುವ,  ಾ2ಗಳZ7 ,ೆ�ೕಷ3  ಾ2 ಭಗವಂತ ಪYರುಸತ8ಮಃ. 
೫೧೦) �ನಯಃ  
�+ನಯ-�ನಯ; ಇZ7 '�' ಎಂದ(ೆ ��ಧ ಅಥವ �¤ಷK; ನಯ ಎಂದ(ೆ 2ೕ:(Principle). ಪ�ಪಂಚದZ7 
��ಧ.ಾದ 2ೕ:ಯನು� 	ೆQೆ�ೊ0Iದ ಭಗವಂತ �ನಯಃ. ಒ�ೊ^ಬ^%�ೆ ಒಂ�ೊಂದು 2ೕ:, ಪ�:�ಬ^ 
ವFV8ಗೂ ಅವನ .ೈಯV8ಕ 2ೕ:ಯನು� 2ಯ�ಸುವವನು �ನಯಃ. ಒ�ೊ^ಬ^%�ೆ ಒಂ�ೊಂದು 2ೕ: ಏ;ೆಂದ(ೆ: 
ಪ�:�ಂದು �ೕವ;ೆ< ಅದರ�ೆ4ೕ ಆದ ಸ±+ಾವ��ೆ. ಆ ಸ±+ಾವ;ೆ< ತಕ<ಂ9ೆ ಆತನ �ೕವನದ ನXೆ. ಆದ4%ಂದ 
ಒ�ೊ^ಬ^ರ ನXೆ ಒಂ�ೊಂದು �ಧ. �ೕ�ೆ ��ಧ.ಾದ �ೕವನದ ನXೆಯನು� 2ಯಂ:�ಸುವ, ಅನಂತ �ೕವಗ0�ೆ 
ಅನಂತ %ೕ:ಯ ಬದುಕನು� 2ೕ`ದ ಭಗವಂತ �ನಯಃ. ಈ ;ಾರಣ;ಾ<? ಭಗವಂತನ ಸೃ�KಯZ7 ನೂರ;ೆ< 
ನೂರು ಒಂ�ೇ %ೕ:Sಾದ ಎರಡು ವಸು8�ಲ7, ಒಬ^ರಂ9ೆ ಇ	ೊ�ಬ^%ಲ7. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ �ನಯಪ[ಣ�9ೆ�ೆ 
'¤�ೕ (ಾಮಚಂದ�ನ' �ೕವನದ ನXೆ@ೕ Mಾ�. .   
೫೧೧) ಜಯಃ 
ಜಯಃ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ವನೂ� ಜWIದವನು. ಮ*ಾ+ಾರತ;ೆ< 'ಜಯ' ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಮ*ಾ+ಾರತDಂದ 
ಪ�:AಾದF	ಾದ ಭಗವಂತ ಜಯಃ. 
ಇನು� ಸಂ°ಾF,ಾಸ³ವನು� 	ೋ`�ಾಗ, ಅ£(ಾಂಕದ ಪದ§:ಯZ7 ೧೮ ಎಂದ(ೆ ಜಯ; ಜ=೮ ಯ=೧. 
ಅ£(ಾಂಕದZ7 yದಲ	ೆಯದು ಏಕMಾ¬ನ; ಎರಡ	ೆಯದು ದಶಕ Mಾ¬ನ. ಆದ4%ಂದ ಜ-ಯ ಎಂದ(ೆ ೮೧ ಅಲ7; 
೧೮. ಈ ;ಾರಣ;ಾ<? ಜಯ 	ಾಮಕ +ಾರತದZ7 ಹD	ೆಂಟು ಪವ�ಗಳU, ಮ*ಾ+ಾರತ ಯುದ§ ನXೆDದು4 
ಹD	ೆಂಟು DನಗಳU, ಯುದ§ದZ7 AಾQೊEಂಡ Mೇ	ೆ ಹD	ೆಂಟು ಅ�ೋ�H, ಜಯದ Mಾರ.ಾದ ?ೕ9ೆಯZ7 
ಹD	ೆಂಟು ಅ$ಾFಯ. �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ �ೕವ2�ೆ ೧೫ �ೇZ, ಆ ೧೫ �ೇZ�ಳ�ೆ ೧೬	ೇ �ೕವ. �ೕ�ೆ 
�ೕವವನು� ಕ¹K *ಾVದವಳU ೧೭	ೇ ಪ�ಕೃ:. �ೕವದ ಬಂಧವನು� ಕಳಚುವವನು ೧೮	ೇ ಜಯಃ 	ಾಮಕ 
ಭಗವಂತ.   
೫೧೨) ಸತFಸಂಧಃ 
ಎಂದೂ ಹುISಾಗದ ಪ�: ೆಯವನು. ಭಗವಂತನ ನು` ಎಂದೂ ಹುISಾಗುವYDಲ7. ಆದರೂ ;ೆಲ²�\ ತನ� 
ಭಕ8ರ ಅ¨ೕಷK ಪ[(ೈಸುವYದ;ೊ<ೕಸ<ರ ಹುISಾದಂ9ೆ 9ೋ%ಸು9ಾ8	ೆ! ಇಂತಹ ಭಕ8ವತ«ಲ ಭಗವಂತ 
ಸತFಸಂಧಃ 
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೫೧೩) �ಾ,ಾಹ�ಃ 
ಮನುಷF ಎಂದೂ ಸಂಪ[ಣ� Mಾ±ತಂತ�Åವನು� ಇಷK ಪಡುವYDಲ7. SಾSಾ�%�ೋ �ಾಸ	ಾಗುವ ಬದಲು 
ಭಗವಂತ2�ೆ �ಾಸ	ಾಗುವYದು ನಮ\ ಗು%Sಾಗ�ೇಕು. ನಮ\ ಸವ�ಸ±ವನೂ� ಅz�ಸಲು ತಕ< 9ಾಣ.ಾದ 
ಭಗವಂತ �ಾ,ಾಹ�ಃ.  
೫೧೪) Mಾತ±9ಾಂಪ:ಃ 
Mಾತ±ತರು ಎಂದು Sಾದವರ ಒಂದು ಕವZತು8. ಇಂತಹ ಕವZನZ7 ಜ2Iದ ಭಗವಂತನನು� Mಾತ±9ಾಂಪ:ಃ 
ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಆದ(ೆ ಇದು ;ೇವಲ QೌVಕ ಅಥ�. ಇದ;ೊ<ಂದು ಆಂತ%ಕ ಅಥ���ೆ. 'Mಾತ±ತ' ಎನು�ವ ಸಂ�9ೆ 
ಒಂD�ೆ, Mಾ:±ಕ.ಾದ ತಂತ�,ಾಸ³ದ ಪರಂಪ(ೆ. ಆ ಪರಂಪ(ೆಯನು� ಜಗ:8�ೆ ;ೊಟKವನು ಕzಲ ರೂz 
ಭಗವಂತ. Mಾತ±ತರೂಪ	ಾದ ಭಗವಂತನನು� ಉAಾಸ	ೆಯZ7 ಬಳI ಅವನನು� ಆ(ಾಧ	ೆ _ಾಡುವ 
Mಾ:±ಕ%�ೆ Aಾಲಕ	ಾ? yೕ£ ಕರುHಸುವ ಭಗವಂತ Mಾತ±9ಾಂಪ:ಃ. 

�ೕ²ೕ �ನW9ಾMಾ�ೕ ಮುಕುಂ�ೋ�ತ�ಕ�ಮಃ । 
ಅಂ+ೋ2ªರನಂ9ಾ9ಾ\ ಮ*ೋದªಶ�ೕಂತಕಃ  ॥೬೮॥ 

೫೧೫) �ೕವಃ 
 ಉI(ಾಟ ಉಳ�ವರು �ೕವರು. ಆದ(ೆ Aಾ�ಣಶV8ಯನು� $ಾರ~ೆ _ಾಡುವ 2ಜ.ಾದ ಶV8 ಭಗವಂತ. Aಾ�ಣ 
ಶV8ಯನು� $ಾರ~ೆ _ಾ`, Aಾ�ಣ$ಾರಕ	ಾ? ಒಳ�ೆ ಕು0ತು ನಮ\ನು� ಬದುVಸುವ ಭಗವಂತ �ೕವಃ.  
೫೧೬) �ನW9ಾMಾ�ೕ 
ಭಕ8ರ �ನಯ ¤ೕಲ9ೆ�ೆ Mಾ�Sಾದವನು �ನW9ಾMಾ�ೕ. ಈ 	ಾಮವನು� ;ೆಲವರು ಎರಡು ಶಬ4.ಾ? 
ಬಳಸು9ಾ8(ೆ. ಆದ(ೆ ಇದು ಒಂ�ೇ ಶಬ4. �ನW9ಾ ಎಂದ(ೆ ಒಬ^ ಮನುಷFನZ7ರುವ MೌಜನF ಅಥ.ಾ 
2Sಾಮಕತ±. ಪ�:�ಬ^ನZ7ಯೂ ಕೂXಾ ಎರಡು ಗುಣಗ0.ೆ. �ೊಡÂವ%�ೆ �ನಯವನು� 9ೋ%ಸುವ *ಾಗೂ 
Bಕ<ವ%�ೆ 2Sಾಮಕತ±ವನು� 9ೋ%ಸುವ ಗುಣ. ನನ?ಂತ *ೆಚು�  ಾನ�ರುವವರತ8 �ನಯ *ಾಗೂ ಕ`� 
ಬುD§ ಇರುವವರತ8 2Sಾಮಕತ±. ಭಗವಂತ Mಾ� ಪYರುಷ	ಾ? ಎಲ7ರಲೂ7 ಈ ಗುಣಗಳನು� Sಾವ Qೇಪವ[ 
ಇಲ7�ೆ ಅವರವರ �ೕಗF9ೆ�ೆ ತಕ<ಂ9ೆ 2ಯಂ:�ಸು:8�ಾ4	ೆ.ಆದ4%ಂದ ಜ	ಾಂಗದZ7ರುವ �ನW9ಾ ಗುಣ;ೆ< 
;ಾರHೕಭೂತ *ಾಗೂ Mಾ� ಭಗವಂತ �ನW9ಾMಾ�ೕ. 
೫೧೭) ಮುಕುಂದಃ  
ಈ 	ಾಮ ಬಹಳ ಪ�Iದ§. 'ಮುಕು' ಎಂದ(ೆ ಮುV8; ಮುಕುಂದಃ ಎಂದ(ೆ ಮುV8ಯನು� ;ೊಡುವವ. 2�ೆ�ಯZ7 2ತF 
yೕ£ದ ಅನುಭವ ;ೊಡುವವ, ಅ ಾನDಂದ ºಡುಗXೆ _ಾ` ಸಂMಾರ ಬಂಧDಂದ ಮುV8ಯನು� 
ದಯAಾZಸುವ, yೕ£ಪ�ದ ಭಗವಂತ ಮುಕುಂದಃ.  
೫೧೮) ಅ�ತ�ಕ�ಮಃ 
'�ಕ�ಮ' ಎಂದ(ೆ ಎಲ7ವನೂ� 2ಗ��ಸುವ, ಎಲ7ವನೂ� 2ವ��ಸುವ, ಎಲ7ವನೂ� �ೕ%2ಲು7ವ ಎಂದಥ�. 'ಅ�ತ' 
ಎಂದ(ೆ ಅಳ9ೆ�ೆ Iಗದವ. ಅನಂತ MಾಮಥF�ವYಳ�, ಎ~ೆWರದ AೌರುಷವYಳ�, ಎQೆ7Xೆ ತುಂºರುವ ಭಗವಂತ 
ಅ�ತ�ಕ�ಮಃ.  
೫೧೯) ಅಂ+ೋ2ªಃ 
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'ಅಂ+ೋ2ª' ಎಂದ(ೆ 2ೕ%ನ 	ೆQೆ, ಅಂದ(ೆ ಸಮುದ�. ಸಮುದ�ದಷುK �,ಾಲ.ಾದ 2ೕ%ನ 	ೆQೆ ಇ	ೊ�ಂDಲ7. 
ಇಂತಹ ಕಡZನZ7 ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಅಂ+ೋ2ªಃ. ಆದ(ೆ ಇದು ;ೇವಲ �ೕQೊ�ೕಟದ ಅಥ�. 
ಎಲ7V<ಂತ �ಲ£ಣ	ಾದ, ಎQಾ7 �ೋಷಗ0ಂದ ದೂರ.ಾದ, ಸವ�ಗುಣಪ[ಣ�, 'ಅ';ಾರ .ಾಚF ಭಗವಂತನನು� 
ಹೃದಯದZ7 ಭ%Iದವರು 'ಅಂಭಸು«ಗಳU' (�ೇವ9ೆಗಳU, ಋ�ಗಳU, zತೃಗಳU, _ಾನವರು ಮತು8 ಅಸುರರು). 
�ೕ�ೆ ತಮ\ ಹೃದಯದZ7 ಭಗವಂತನನು� *ೊತ8 ಅಂಭಸು«ಗ0�ೆ '2ª'Sಾದ ಭಗವಂತ ಅಂ+ೋ2ªಃ. 
�,ೇಷ.ಾ? ಭಗವಂತನನು� ಹೃದಯದZ7 ಧ%Iದವನು ಆಂಜ	ೇಯ. ಇದ	ೆ�ೕ ಕQಾ�ದರು ಆಂಜ	ೇಯ ತನ� 
 ಎ�ೆ ºB� ಅದ(ೊಳ�ೆ (ಾಮ-Iೕ9ೆಯನು� 9ೋ%ಸುವಂ9ೆ B:�ಸು9ಾ8(ೆ. ಇಂತಹ ಆಂಜ	ೇಯ 'ಅಂಭ'. ಆತನ 
2ª, ಲ�Ôಯ ಅ:�ೊಡÂ ಸಂಪತು8, �ೕರ Mಾಗರ.ಾI ಭಗವಂತ ಅಂ+ೋ2ªಃ.  
೫೨೦) ಅನಂ9ಾ9ಾ\ 
ಭಗವಂತನ ಸ±ರೂಪ ಅನಂತ.ಾದದು4. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಆತ ಪ�ಪಂಚದZ7 ;ಾಲತಃ, �ೇಶತಃ, ಗುಣತಃ ಅನಂತ. ಎQಾ7 
;ಾಲದಲೂ7  'ಇರ�ನ ಅ%�	ೊಂD�ೆ' ಅ	ಾD ಅನಂತ ;ಾಲದZ7ರುವ ಭಗವಂತ ಸವ�.ಾFz, ಸವ�ಶಕ8 *ಾಗೂ 
ಸವ�ಗುಣಪ[ಣ�. ಅನಂತ �ೕವರನು� 2Sಾ�ಸುವ, ಅನಂತ �ೕವರ ಒXೆಯ, ಮುಕ8ರ(ಅನಂತರು) Mಾ±� 
ಭಗವಂತ ಅನಂ9ಾ9ಾ\.  
೫೨೧) ಮ*ೋದªಶಯಃ 
'ಮ*ೋದª' ಎಂದ(ೆ �ೊಡÂ ಸಮುದ�. ಸಪ8Mಾಗರ(ಉಪY�, ಕº^ನ*ಾಲು, ಸುರ, �ೆ~ೆ�/ತುಪ�, yಸರು, �ೕರ 
*ಾಗೂ ಅಮೃತ)ಗಳZ7 ಒಂ�ಾದ �ೕರMಾಗರ,ಾ� ಭಗವಂತ, ಪ�ಳಯ ಸಮುದ�ದZ7 ಪವ`ಸುವ 
ಹೃತ<ಮಲ(ಹೃದಯ ಸಮುದ�) ಮಧF 2.ಾI.  
ಇನು� ನಮ\ zಂXಾಂಡವನು� 	ೋ`�ಾಗ, ಇZ7 ಏಳU ಶV8ಚಕ�ಗ0.ೆ(spiritual centers). ಇದರZ7 
yದಲ	ೆಯದು4 ನಮ\ ಮಲ-ಮೂತ��ಾ±ರದ ಮಧFದZ7ರುವ 'ಮೂQಾ$ಾರ ಚಕ�', ಇ�ೇ 'ಉz�ನ ಸಮುದ�'. 
ಎರಡ	ೆಯದು4 *ೊಕು<02ಂದ ಸ±ಲ� ;ೆಳ?ರುವ 'Mಾ±ªNಾ3ನಚಕ�'; ಇದು 'ಕº^ನ*ಾZನ ಸಮುದ�'. ಇದು 
ಬದುVನZ7 ಐ�ಕ ಸುಖದ ಖು� ;ೊಡುವ ಚಕ�. ಇದಕೂ< �ೕQೆ *ೊಕು<0ನ +ಾಗದZ7 'ಮHಪ[ರ ಚಕ���ೆ. ಇದು 
;ಾಮದ ಅಮZನ ಸುಖ ;ೊಡುವ 'ಸುರ ಸಮುದ�'. ಇದಕೂ< �ೕQೆ 'ಅ	ಾಹತ ಚಕ�'. ಇದ	ೆ�ೕ ತುಪ�/�ೆ~ೆ�ಯ 
ಸಮುದ� ಅಥ.ಾ ಹೃದಯ ಸಮುದ� ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಇZ7ಂದ �ೕQೆ ಅ$ಾFತ\ದ �ಶ± (Spiritual world) 
9ೆ(ೆದು;ೊಳU�ತ8�ೆ. yತ8 yದಲು ಭV8ಯ ನವ2ೕತವನು� ಹೃದಯದZ7 ತುಂº ಭಗವಂತ2�ೋಸ<ರ ;ಾಯುವ 
Mಾಧ	ೆ Aಾ�ರಂಭ.ಾಗುವY�ೇ ಇZ7ಂದ. ಈ ಹೃದಯ ಸಮುದ�,ಾ� ಭಗವಂತನನು� ಮ*ೋದªಶಯಃ ಎಂದು 
ಕ(ೆD�ಾ4(ೆ. ಇನೂ� �ೕಲ;ೆ< *ೋದ(ೆ '�ಶುD§ಚಕ�'. ಅಥ.ಾ yಸ%ನ ಸಮುದ�. ಇZ7  ಾ2ಯು 
:�;ಾಲದ¤�Sಾಗು9ಾ8	ೆ. ಅದ%ಂ�ಾ�ೆ�ೆ �ೕರMಾಗರ ಅಥ.ಾ ಆ ಾಚಕ�. ಇದು ಭೂ�- ಮಧFದZ7 
ಭಗವಂತನನು� ;ಾಣುವಂತಹದು4. ಇ�ೇ �ೕರ ,ಾWSಾದ ಭಗವಂತನ ದಶ�ನ. ಆತ	ೇ ಮ*ೋದªಶಯಃ. 
ಇದ%ಂ�ಾ�ೆ�ೆ ಸಹMಾ�ರ ಅಥ.ಾ ಅಮೃತMಾಗರ. ಇವY ಮನುಷFನ ಬದುಕನು� 2ಧ�%ಸುವ ಏಳU 
ಮ*ಾಸಮುದ�ಗಳU. ಇಂತಹ ಅಂತರಂಗದ ಸಮುದ�ದZ7 	ೆQೆI ನಮ\ನು� ಎತ8ರ;ೆ<ೕ%ಸುವ ಭಗವಂತ 
ಮ*ೋದªಶಯಃ. 
೫೨೨) ಅಂತಕಃ  
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ಸಮಸ8 �ಶ±ವನು� ಸಂ*ಾರ _ಾ` ಪ�ಳಯ ಸಮುದ�ದZ7 ಪವ`ಸುವ ಆನಂದಪ�ದ ಭಗವಂತ ಅಂತಕಃ. 
ಅ�ೋ ಮ*ಾಹ�ಃ Mಾ±+ಾ²Fೕ �9ಾ�ತ�ಃ ಪ�yೕದನಃ । 
ಆನಂ�ೋ ನಂದ	ೋ ನಂದಃ ಸತFಧ_ಾ� :��ಕ�ಮಃ  ॥೬೯॥ 

೫೨೩) ಅಜಃ 
'ನ �ಾಯ9ೇ ಇ: ಅಜಃ'; 'ಜ' ಎಂದ(ೆ ಜನನ; ಅ+ಜಃ-ಅಜಃ ಎಂದ(ೆ ಹು¹Kರದವನು. ಹುಟKದವನ *ೊಕು<ಳZ7 
ಹು¹Kದ ಚತುಮು�ಖನನು� ಅಜ ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಇಂತಹ ಚತುಮು�ಖ	ೊಳ�ೆ ಸ2��ತ	ಾ? ಸೃ�K _ಾಡುವ 
ಭಗವಂತ, 9ಾನು ಹುಟK�ೆ, ಎಲ7ವನೂ� ಸೃ�K _ಾ` ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವ ಅಜಃ.  
೫೨೪) ಮ*ಾಹ�ಃ 
ಪ[ಜF%�ೆಲ7 �%ಯ ಪ[ಜF ಮ*ಾಹ�ಃ. ಇZ7 ಅಹ� ಎಂದ(ೆ ಪ[�ೆ�ೆ �ೕಗFರು, ಪ[ಜ2ೕಯರು. 	ಾವY 
ಪ[�ಸ�ೇ;ಾದ ವಸು8�ನZ7 ಸವ�,ೆ�ೕಷ3	ಾ? ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಮ*ಾಹ�ಃ.  
೫೨೫) Mಾ±+ಾವFಃ  
2_ಾ�ಣ _ಾಡಲು ಅMಾಧF.ಾದವ *ಾಗೂ ಸ±ತಂತ�.ಾ?ದು4 ಇ	ೊ�ಬ^ರ 2ಯಂತ�ಣ;ೊ<ಳಪಡದವನು 
Mಾ±+ಾವFಃ .  
೫೨೬) �9ಾ�ತ�ಃ 
ಅ�ತ�ರನು�(ಶತು�ಗಳನು�) �ೆದ4ವ �9ಾ�ತ�ಃ. ಭಗವಂತನ ಶತು�ಗಳU ಧಮ�ದ ಮತು8  ಾನದ �(ೋªಗಳU. 
Sಾರು AಾತVಗ¢óೇ, ಧಮ� ಮತು8  ಾನವನು� �ೆ±ೕ�ಸು9ಾ8(ೋ ಅವರನು� ಭಗವಂತ ¤�ಸು9ಾ8	ೆ. ಆತ ದುಷK 
2ಗ�ಹ _ಾಡುವYದು SಾವY�ೇ �ೆ±ೕಷDಂದಲ7. ಇದು ತಂ�ೆ-9ಾW ಮಕ<0�ೆ ¤�ೆ ;ೊಟKಂ9ೆ. ಏ;ೆಂದ(ೆ 
ಅಸುರರೂ ಕೂXಾ ಭಗವಂತನ ಮಕ<¢ೇ. �ೕವಸ±+ಾವಕ<ನುಗುಣ.ಾ? ಅವರ ಸ±+ಾವ ವೃD§SಾWತು ಅNೆKೕ. 
ಅZ7 �ೋಷ ಕಂಡುಬಂ�ಾಗ ಅದನು� ಭಗವಂತ 2ಗ�ಹ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. 
ಸಂಸÏತದZ7 �ತ� ಎನು�ವ ಪದ;ೆ< ಎರಡು ಅಥ���ೆ. ಒಂದು ಸೂಯ�, ಇ	ೊ�ಂದು �ೆ¢ೆಯ. ಸೂಯ� '�:-
ಅ%ವY' ;ೊಡುವವ. ಅಂದ(ೆ �ೆಳಕು ಹ%I ವಸು8�ನ  ಾನ ;ೊಡುವವ. 	ಾವY �ಾ% ತz��ಾಗ �ಾ% 9ೋ%I 
ನಮ\ನು� ಸ% �ಾ%�ೆ ತರುವವ 2ಜ.ಾದ �ತ�. ಆದ4%ಂದ ಸೂಯ�ನನು� �ತ� ಎನು�9ಾ8(ೆ. 'ಅ�ತ�' ಎಂದ(ೆ 
ಅ ಾನವನು� ಹರಡುವವ. ಕತ8ಲ �ಾ%ಯನು� (ಅ ಾನವನು�) ಕಳB �ೆಳVನತ8 ;ೊಂXೊಯುFವ ಭಗವಂತ 
�9ಾ�ತ�ಃ.  
೫೨೭) ಪ�yೕದನಃ 
ಪ�yೕದಂ ನಯ: ಇ: Aಾ�ಮಯ:. ಅ%ವY ;ೊಟುK, ಅ%�ನ ಮು°ೇನ ನಮ\ನು� ಆನಂದದ �ಾ%ಯZ7 
;ೊಂXೊಯುFವವನು, ;ೊ	ೆ�ೆ ಮುV8ಯZ7 ಪ[~ಾ�ನಂದವನು� ;ೊಡುವವನು ಪ�yೕದನಃ. 2ಜ.ಾದ ಆನಂದ 
SಾವYದು? ;ೆಲವ%�ೆ *ೊನು�, ಇನು� ;ೆಲವ%�ೆ *ೆಣು�, ಮ9ೆ8 ;ೆಲವ%�ೆ ಮಣು�. ಆದ(ೆ 2ಜ.ಾದ ಆನಂದ ಇದಲ7. 
 ಾನDಂದ ಮನಸು« ಅರಳUವYದು 2ಜ.ಾದ ಆನಂದ. ನಮ�ೆ ಅತFಂತ ಅಮೂಲF.ಾದ ಅ%ವನು� ;ೊಟುK, 
ಅದ%ಂದ ಆನಂದದ _ಾಗ�ವನು� 9ೋ% ಆನಂದದತ8 ;ೊಂXೊಯುFವವನು ಪ�yೕದನಃ. 
೫೨೮) ಆನಂದಃ 
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SಾವY�ೇ *ೊರ?ನ ಸಂಗ:Wಲ7�ೆ, ಒಳ?ನ ಆತ\ಸ±ರೂಪ ಖು�ಪಡುವYದು ಆನಂದ. ಭಗವಂತ ಆನಂದದ 
ಕಡಲು, ನಮ\ ಆನಂದ ಆ ಆನಂದದ ಒಂದು V` ಅNೆKೕ. ಅಪರಂAಾರ.ಾದ ಸ±ರೂAಾನಂದದ ಕಡQಾದ 
ಭಗವಂತ ಆನಂದಃ.  
೫೨೯) ನಂದನಃ 
ವಸು�ೇ.ಾDಗ0�ೊZದು ಮಗ	ಾ? ಬಂದವನು; ಸಂತಸವ2�ೕಯುವವನು; ಒಬ^ ವFV8ಯ ಪ[ಣ�9ೆ�ೆ ಏನು 
�ೇ;ೋ ಅ�ೆಲ7ವ[ ಪ%ಪ[ಣ�.ಾ? ತುಂºದು4 ನಮ\ನು� ಪ[ಣ�9ೆಯತ8 ;ೊಂXೊಯುFವ ಶV8-ನಂದನಃ.  
೫೩೦) ನಂದಃ 
ನಂದಃ ಎಂದ(ೆ ಪ[ಣ�ಃ. ಅವರವರ �ೕಗF9ೆ�ೆ ತಕ<ಂ9ೆ ಪ[ಣ�9ೆಯ2�ೕಯುವವನು *ಾಗೂ ಭಕ8%�ೆ 
ಸಂತಸವ2�ೕಯುವ ಭಗವಂತ ನಂದಃ. 
೫೩೧) ಸತFಧ_ಾ� 
ಜಗ:8ನZ7 .ೈ�ಧF9ೆಯನು� ಸೃ�KIದ ಸತFಕಮ�	ಾದ ಭಗವಂತನ ಗುಣV�@ ಎಲ7ವ[ ಸತF ಸ±ರೂಪ. ಸತF 
ಆತನ ಧಮ�. ಜಗ:8ನ ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರ-2ಯಮನ *ಾಗೂ  ಾನ-ಅ ಾನ-ಬಂಧ-yೕ£ Sಾರ ಧಮ�²ೕ 
ಅವನು ಸತFಧ_ಾ�.   
೫೩೨) :��ಕ�ಮಃ 
ಮೂರು ;ಾಲದZ7 (ಭೂತ-ವತ�_ಾನ-ಭ�ಷF¾), ಮೂರು QೋಕಗಳZ7(ಭೂಭು�ವಃ ಸ±ಃ) ತುಂº, ಸಮಸ8 .ೇದ 
.ಾಚF	ಾ?[ಋ�ೆ±ೕದ-ಯಜು.ೇ�ದ-Mಾಮ.ೇದ(ಪದF-ಗದF-�ಾನ)] ಮೂರು �ಧದ �ೕವರನು� (Mಾ:±ಕರು-
(ಾಜಸರು-9ಾಮಸರು), ಮೂರು ಅವMೆ¬ಗಳZ7 (ಎಚ�ರ-ಕನಸು-2�ೆ4) 2ಯಂ:�ಸುವ *ಾಗೂ ರ�ಸುವ ಭಗವಂತ 
:��ಕ�ಮಃ. 

ಮಹ��ಃ ಕzQಾ�ಾಯ�ಃ ಕೃತ ೋ �ೕD2ೕಪ:ಃ । 
:�ಪದI³ದ,ಾಧF�ೋ ಮ*ಾಶೃಂಗಃ ಕೃ9ಾಂತಕೃ¾  ॥೭೦ ॥ 

೫೩೩) ಮಹ��ಃ 
ಋ� ಎಂದ(ೆ .ೇದ ಮಂತ�ದ ದೃNಾKರ, .ೇದ ಮಂತ�ವನು� ಕಂಡವ. ಸಮಗ� .ೇದವನು� ಕಂಡ ಋ� ಮಹ��. 
ಸಮಸ8 .ೇದಗಳನು� yತ8yದಲ �ಾ% ಆ�Nಾ<ರ _ಾ` ಚತುಮು�ಖ2�ೆ ಉಪ�ೇಶ _ಾ`ದ ಮಹ��-
ಭಗವಂತ. ,ಾಸ³;ಾರರು *ೇಳU9ಾ8(ೆ: “SಾವY�ಾದರು ಮಂತ� ಜಪ _ಾಡು.ಾಗ ಅಥ.ಾ ಒಂದು ಸೂಕ8 
*ೇಳU.ಾಗ ನಮ�ೆ ಋ� Sಾರು ಎಂದು :0Dಲ7.ಾದ(ೆ ಆಗ 'ಅಸ«Å ¤�ೕ ಮ*ಾಮಂತ�ಸ«Å ಹಯ?�ೕವ ಋ�ಃ' 
ಎಂದು *ೇ0ದ(ೆ Mಾಕು” ಎಂದು. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಸವ� .ೇದಗಳ ಪ�ಥಮ ದೃಷK	ಾದ ಭಗವಂತ ;ಾಣದ ಮಂತ��ಲ7. 
�ೕ�ೆ ಮಹ9ಾ8ದವನು, ಋ�ಗಳ ಋ� ಭಗವಂತ ಮಹ��ಃ. 
ಋ� ಅಂದ(ೆ ಸತFವನು� Mಾ�ಾ9ಾ<ರ _ಾ`;ೊಂಡು ಭಗವಂತನನು� :0ದ ಸತFದ¤�ಗಳU, ಸತFವಚನರು. 
ಭಗವಂತನನು� ಪ[:� :0ದವ ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ! ಆದ4%ಂದ 2ಜ.ಾದ ಮಹ�� ಭಗವಂತ. ಸವ�¶ನೂ, 
ಸವ� .ೇದದೃಷKನೂ ಆದ ಭಗವಂತ ಮಹ��ಃ. 
೫೩೪) ಕzQಾ�ಾಯ�ಃ 
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'ಆ�ಾರ' ಎಂದ(ೆ ಒ¢ �ೆಯ ನಡ9ೆ ಉಳ�ವರು. SಾವYದು ಸ%, SಾವYದು ತಪY� ಎಂದು :0ದು ಅದರಂ9ೆ ನXೆದು 
ಇ	ೊ�ಬ^%�ೆ ದೃNಾKಂತ.ಾಗುವವರು. ಅವ9ಾರ ರೂzSಾ? ಬಂದು ಮನುಷF *ೇ�ೆ ನXೆದು;ೊಳ��ೇಕು ಎಂದು 
ಕೃ:ಯZ7 9ೋ%I;ೊಟK ಮ*ಾ ಆ�ಾಯ�, ಮSಾ�ದಪYರುಷ ¤�ೕ(ಾಮ. �ೌಜ�ನFDಂದ ದೂರ�ರುವYದು, 
ಎZ7 z�ೕ: ಇ�ೆ�ೕ ಅZ7 z�ೕ: 9ೋ%ಸುವYದು, ಇ	ೊ�ಬ^ರು ಸಂ9ೋಷ.ಾ?ರುವYದನು� 	ೋ` 
ಸಂ9ೋಷಪಡುವYದು, ಇ	ೊ�ಬ^ರ ಕಷK;ೆ< ಕರಗುವYದು, ಒ¢ �ೆಯವರ ಸಹ.ಾಸ _ಾಡುವYದು, ದುಷK%ಂದ 
ದೂರ�ರುವYದು, ಇ9ಾFD ಮ	ೋವೃ:8 ಅಳವ`I;ೊಂಡವರು 2ಜ.ಾದ ಆ�ಾಯ�ರು. ಭಗವಂತ 
¤�ೕ(ಾಮ	ಾ? ಬಂದು ಇ.ೆಲ7ವನೂ� _ಾ`9ೋ%Iದ. ಇನು� ಕzಲ ಎಂದ(ೆ ಕಂ+AಾಯÁ+ಲಯ; ಇ`ೕ 
ಪ�ಪಂಚವನು� ತನ�Z7 Zೕನ�ೊ0ಸುವ ಸವ�ಸಂ*ಾರಕ. ಆನಂದ ರೂಪ	ಾ? ಲಯ�ೊ0ಸುವವನು. ಕzಲ 
ಮು2Sಾ? ಅವತ%Iದವನು. ಆನಂದವನು� Aಾನ_ಾಡುವವನು *ಾಗೂ ಈಯುವವನು ಆದ Qೋಕಗುರು 
ಭಗವಂತ ಕzQಾ�ಾಯ�ಃ     
೫೩೫) ಕೃತ¶ಃ 
	ಾವY *ೇಳUವYದುಂಟು:  '9ಾವY _ಾ`ದ ಉಪ;ಾರ;ೆ< 	ಾವY ಕೃತ¶(ಾ?�ೆ4ೕ.ೆ ಎಂದು' ; ಇZ7 ಕೃತ¶9ೆ ಎಂದ(ೆ 
ಇ	ೊ�ಬ^ರು _ಾ`ದ ಸ*ಾಯವನು� ಮ(ೆಯ�ೇ :0DರುವYದು ಅಥ.ಾ 	ೆನzಟುK;ೊಳU�ವYದು. 'ಕೃತ' ಎಂದ(ೆ 
'ನXೆದದು4'.  ನಮ�ೋಸ<ರ ಪ�ಪಂಚದZ7 ಪ(ೋ£.ಾ? ನXೆಯುವ ಉಪ;ಾರವನು� :0ಯುವYದು ಕೃತ¶9ೆ. 
ಒಬ^ ಮನುಷFನ ಅI8ತ±;ೆ< Mಾ�(ಾರು ಬಂಧಗ0ರುತ8.ೆ *ಾಗೂ ಋHಗ¢ಾ? 	ಾವY ಬದುಕು:8ರು9ೆ8ೕ.ೆ. 
ನಮ�ಾ? ಈ ಪ�ಪಂಚದZ7 ಏ	ೇನು ನXೆಯು:8�ೆ ಎಂದು ನಮ�ೇ :0DರುವYDಲ7. ಅದನು� :0Dರುವವನು 
ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ. ಆದ4%ಂದ ಎಲ7ವನೂ� ಬಲ7 ಭಗವಂತ ಕೃತ¶ಃ. 
೫೩೬) �ೕD2ೕಪ:ಃ 
�ೕD2ೕಪ: ಎಂದ(ೆ �ೕD2�ೆ ಒXೆಯ ಅಥ.ಾ ಭೂಪ:. Mಾ_ಾನF.ಾ? (ಾಜ%�ೆ ಭೂಪ: ಎನು�ವYದುಂಟು. 
ಆದ(ೆ 	ಾವY ಎಂದೂ ಈ ಭೂ��ೆ ಒXೆಯರಲ7. Sಾರು ಈ ಭೂ�ಯನು� ಸೃ�K _ಾ`ದ	ೋ ಅವನು 2ಜ.ಾದ 
�ೕD2ೕಪ:. ಆದ4%ಂದ ಈ ಭೂ�ಯನು� 2��I, Aಾಲ	ೆ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ �ೕD2ೕಪ:ಃ 
೫೩೭) :�ಪದಃ 
ಮೂರು �,ೇಷ *ೆ�ೆÖಯುಳ�ವನು. ಓಂ;ಾರದ ಮೂರು ಅ£ರಗ0ಂದ(ಅ, ಉ, {), ಈ ಮೂರು ಅ£ರDಂ�ಾದ 
ಮೂರು ಪದಗಳUಳ� .ಾFಹೃ:Wಂದ(ಭೂಃ, ಭುವಃ ಸ±ಃ), ಈ ಪದಗ0ಂ�ಾದ �ಾಯ:³ಯ ಮೂರು Aಾದಗ0ಂದ 
(ತತ«��ತುವ�(ೇಣFಂ, ಭ�ೋ��ೇವಸF ªೕಮ�, ª�ೕ �ೕನಃ ಪ��ೋದSಾ¾) .ಾಚF	ಾದ ಭಗವಂತ 
:�ಪದಃ. 
೫೩೮) :�ದ,ಾಧF£ಃ 
':�ದಶರು' ಎಂದ(ೆ �ೇವ9ೆಗಳU. �ೇವ9ೆಗಳ, ಸ±ಗ�ದ *ಾಗೂ ಅZ7ರುವ �ೇ.ಾD �ೇವ9ೆಗಳ ಒXೆಯ ಭಗವಂತ 
:�ದ,ಾಧF£ಃ. :�ದಶ ಎಂದ(ೆ ಮೂರು ಅವMೆ¬ಗಳU(ಎಚ�ರ-ಕನಸು-2�ೆ4); ಇ�ೇ 'ಓಂ(ಅ, ಉ, {); 'ಅ' ಅಂದ(ೆ 
ಆz8, *ೊರ?ನ ಪ�ಪಂಚ�ೊಂD�ೆ ನಮ?ರುವ ಸಂಬಂಧ. ಇDರುವYದು ಎಚ�ರದZ7 _ಾತ�. 'ಉ' ಅಂದ(ೆ 
ಉತ<ಷ�, *ೊರ?ನ ಪ�ಪಂಚದ ಸಂಪಕ� ಕ`ದು;ೊಂಡು, ಒಳ ಪ�ಪಂಚದZ7 ;ಾಣುವ ಕನIನ ಪ�ಪಂಚ. '{' 
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ಅಂದ(ೆ ಭಗವಂತನZ7 ಅಂತಗ�ತ	ಾ? ಒಳ-*ೊರ ಪ�ಪಂಚದ ಅ%�ಲ7�ೇ ಇರುವ 2�ಾ�I¬:. ಈ ಮೂರೂ 
ದಶಗಳZ7 	ಾವY ಸ±ತಂತ�ರಲ7. ಮೂರು ದಶಗ¢óೆಂD�ೆ 2ರಂತರ ನಮ\ನು� ನXೆಸುವ ಭಗವಂತ :�ದ,ಾಧF£ಃ. 
೫೩೯) ಮ*ಾಶೃಂಗಃ 
�ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ಮ*ಾಶೃಂಗಃ ಎನು�ವYದು ಭಗವಂತನ ಮ9ಾ«Åವ9ಾರ;ೆ< ಸಂಬಂಧಪಟK *ೆಸರು. ಮತ«Å ರೂಪದZ7 
ತನ� ಒಂದು ಶೃಂಗ;ೆ< ಭೂ�ಯನು� 	ಾ.ೆSಾ? ಕ¹K, ಪ�ಳಯಜಲದZ7 .ೈವಸ±ತ ಮನುವನು� Aಾರು _ಾ`ದ 
ರೂಪ. ಉನ�ತ.ಾದ ಶೃಂಗDಂದ ಭೂ�ಯನು� ಉ�ಾ§ರ _ಾ`, ಋ�ಗ0�ೆ ಪ�ಳಯದ ಆ�ೆ?ನ, ಮುಂDನ 
ಮನ±ಂತರದ  ಬದುಕು ;ೊಟK ಭಗವಂತ ಮ*ಾಶೃಂಗಃ. 
ಶೃಂಗ ಎಂದ(ೆ ಪವ�ತ ಕೂXಾ *ೌದು. �_ಾಲಯ ಒಂದು ಮ*ಾಶೃಂಗ . ಇಂತಹ �_ಾಲಯದZ7 �,ೇಷ.ಾ? 
ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಮ*ಾಶೃಂಗಃ 
೫೪೦) ಕೃ9ಾಂತಕೃ¾ 
ಎQಾ7 ;ಾಲದZ7 ಎQಾ7 ಜನರು _ಾಡುವ/_ಾ`ದ ಕಮ� ;ೊ	ೆ�ಾಣ�ೇ;ಾದ(ೆ ಭಗವಂತನ ಕೃAೆ �ೇಕು. 
"	ಾಹಂ ಕ9ಾ� ಹ% ಕ9ಾ�". ಕಮ�ವನು� ನy\ಳ?ದು4 _ಾ`ಸುವವನೂ ಅವ	ೇ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ 
ಕೃ9ಾಂತಕೃ¾. 
ಯಮನನು� ಸೃ�K _ಾ`ದ, *ಾಗೂ ;ೊ	ೆ�ೆ ಅವನನೂ� ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ, ಎQಾ7 ಸಂ*ಾರ 
ಶV8ಗಳನು� �ೕ% 2ಂತ ಮ*ಾ ಸಂ*ಾರ ಶV8. ಆದ4%ಂದ ಆತ ಕೃ9ಾಂತಕೃ¾. 

ಮ*ಾವ(ಾ*ೋ �ೋ�ಂದಃ ಸುNೇಣಃ ಕನ;ಾಂಗDೕ । 
ಗು*ೊFೕ ಗ¨ೕ(ೋ ಗಹ	ೋ ಗುಪ8ಶ�ಕ�ಗ�ಾಧರಃ  ॥೭೧॥ 

೫೪೧) ಮ*ಾವ(ಾಹಃ 
ವ(ಾಹ ಅಂದ(ೆ ನಮ�ೆ �ೊ:8ರುವ ಅಥ� 'ಹಂD'; ಆದ(ೆ Aಾ�Bೕನ ಸಂಸÏತದZ7 ಈ ಪದ;ೆ<�ೇ(ೆ ಅಥ���ೆ. 
,ೆ�ೕಷ3	ಾದವ, yೕಡ ಎನು�ವ ಅಥ� .ೇದ;ಾಲದZ7ತು8. ಆದ(ೆ ಈಗ ಅದು ಪ�ಚZತದZ7ಲ7. ವ(ಾಹ ಎಂದ(ೆ 
ಎಲ7ರೂ ವಣ�	ೆ _ಾಡತಕ<, ಎಲ7%?ಂತ ಎತ8ರದZ7ರುವ, ಎಲ7ರೂ ಆಶ�Wಸುವ ವಸು8. ಅದ;ಾ<? ಎಲ7%ಗೂ 
�ೇ;ಾದ ಮ¢ೆಯನು� ;ೊಡುವ, ಎತ8ರದZ7ರುವ yೕಡವನೂ� ಕೂXಾ ವ(ಾಹ ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. ಆದ(ೆ 
2ಜ.ಾ? ಎತ8ರದZ7ರುವ ವಸು8 yೕಡವಲ7-ಭಗವಂತ. ಮ*ಾವ(ಾಹ ಎಂದ(ೆ ಎಲ7%?ಂತಲೂ  ,ೆ�ೕಷ3 *ಾಗೂ 
ಎತ8ರದZ7ರುವ ಭಗವಂತ. 
ಸಂಸÏತದ ಮಂತ�,ಾಸ³ದZ7  ‘ವ(ಾಹಮಂತ�ಕ<' ಬಹಳ ಮಹತ±��ೆ. Mಾ_ಾನF.ಾ? ವ(ಾಹ ಮಂತ�ವನು� ಭೂ 
Aಾ�z8�ಾ? ಉAಾಸ	ೆ _ಾಡು9ಾ8(ೆ. ಆದ(ೆ .ಾಸ8�ಕ.ಾ? 	ಾವY ಈ ಮಂತ�Dಂದ ಪXೆಯುವYದು 
ಭೂ�ಯನ�ಲ7,  'ಭೂ-ಪ:ತ±'ವನು�. ಅಂದ(ೆ ಪ[ಣ�9ೆಯನು� ಪXೆಯುವYದು. ನಮ\ ವFV8ತ±ದ ಪ[ಣ� 
�;ಾಸನ.ೇ ಭೂ-ಪ:ತ±. ಇಂತಹ ಸವ� ,ೆ�ೕಷ3.ಾದ ವ(ಾಹ ಮಂತ�ದZ7 ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ 
ಮ*ಾವ(ಾಹಃ.   
೫೪೨) �ೋ�ಂದಃ 
ಈ �ಂ�ೆ �,ೆ7ೕ¤Iದಂ9ೆ �ೋವY ಎನು�ವ ಪದ;ೆ< ಅ	ೇಕ ಅಥ�ಗ0.ೆ. ಭೂ�, 2ೕರು, ಕೂದಲು, Vರಣ, .ೇದ, 
ಪ�;ಾಶ, ಇ9ಾFD. �ೋ�ಂದಃ ಎಂದ(ೆ .ೇದವನು� ರ�ಸುವYದ;ೊ<ೕಸ<ರ ಪ�ಳಯ ಜಲದZ7 ಮತ«Å	ಾ? 
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ಸಂಚ%Iದವ; ಭೂ� �ರ~ಾF£2ಂದ ತನ� ಕ�ೆಯನು� ಕ¢ೆದು;ೊಳU�ವ I¬:ಯZ7�ಾ4ಗ ವ(ಾಹ	ಾ? ರ£~ೆ 
_ಾ`ದವ �ೋ�ಂದಃ; �ೋವYಗಳ �ೊ9ೆ�ೆ �ೋAಾಲಕ	ಾ? ಆಟ.ಾ`ದ ಭಗವಂತ, .ೇದ.ಾFಸ	ಾ? 
.ೇದಗಳನು� ;ೊಟK .ೇದ.ೇದF. �ೕ�ೆ �ೋ�ಂದಃ ಎನು�ವ 	ಾಮ;ೆ< ಅ	ೇಕ ಅಥ�ಗ0.ೆ.  
೫೪೩) ಸುNೇಣಃ 
ಸು+Mೇ	ಾ- ಸುNೇಣ; ಇZ7 Mೇ	ಾ ಎಂದ(ೆ Mೇ	ೆ. ಸಮಥ�.ಾದ Mೇ	ೆ ಉಳ�ವ ಸುNೇಣಃ. ಸು ಅಂದ(ೆ ಸು?�ೕವ, 
ಸಮಥ�.ಾದ ಕz Mೇ	ೆ�ಂD�ೆ ಲಂ;ೆ�ೆ *ೋದವ ಸುNೇಣಃ. ಜಗ:8ನZ7ರುವ Mೇ	ೆಗ0�ೆ ಧಮ�ದ ಪರ 
�ೆಲು7ವ ಶV8ಯನು� ;ೊಟK ಭಗವಂತ ಸುNೇಣಃ.  
೫೪೪) ಕನ;ಾಂಗDೕ 
'ಅಂಗದ' ಎಂದ(ೆ '9ೋಳ�ಂD', 9ೋ0ನZ7 ಗಂಡಸರು *ಾಗೂ *ೆಂಗಸರು 9ೊಡುವ ಆಭರಣ- 9ೋಳ�ಂD. 
�ೕQೊ�ೕಟದZ7 	ೋ`ದ(ೆ Bನ�ದ 9ೋಳ�ಂD 9ೊಟK ಭಗವಂತ ಕನ;ಾಂಗDೕ. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತನ ಈ 
	ಾಮ;ೆ< ಇನೂ� ಅ	ೇಕ ಅಥ�ಗ0.ೆ.  �ಂDನವರು ತಮ\ �ೇಹವನು� ಭಗವಂತನ ಪ�:� ಎಂದು, *ಾಗೂ  
ಅದ(ೊಳ�ೆ ºಂಬ ರೂz ಭಗವಂತ2�ಾ4	ೆ ಎನು�ವ +ಾವ	ೆWಂದ ಆಭರಣಗಳನು� ಧ%ಸು:8ದ4ರು. Bನ�ದ 
ವಣ�ದ ಮಯFವನು, ಉDಸುವ ಸೂಯ�ನ ಬಣ�ದವನು, ಭಕ8ರ ದು%ತವನು� 	ಾಶ_ಾಡುವವನೂ ಆದ 
ಭಗವಂತ ಕನ;ಾಂಗDೕ. 'ಕನಕ' ಅಂದ(ೆ 'ಅಂತರಂಗದ ಆನಂದ'.  ಾ	ಾನಂದಮಯ.ಾದ ಶ%ೕರವYಳ� 
ಭಗವಂತ ಕನ;ಾಂಗDೕ.  
೫೪೫) ಗುಹFಃ  
ಹೃದಯ ಗು*ೆ�ಳ�ೆ ಗುಟಾK? 	ೆQೆIರುವವನು!. ಇದ%ಂ�ಾ? ಆತನನು� *ೊರಪ�ಪಂಚದZ7 ಎNೆKೕ 
ಹುಡುVದರೂ ಆತ IಗQಾರ. ಆದ(ೆ ಒಳಪ�ಪಂಚದZ7 ಆತನನು� ಹುಡುಕುವ ಪ�ಯತ� _ಾ`ದ(ೆ ಹೃದಯ 
ಗು*ೆಯZ7 	ೆQೆIದ ಭಗವಂತನ Mಾ�ಾ9ಾ<ರ.ಾಗುತ8�ೆ. ಉಪ2ಷತು8ಗಳನು� 'ಗುಹF' ಎನು�9ಾ8(ೆ. 
.ೇ�ೋಪ2ಷತು8ಗ0ಂದ .ೇದF	ಾ?, ಹೃದಯಗು*ೆಯZ7 2ಗೂಢ.ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಗುಹFಃ. 
೫೪೬) ಗ¨ೕರಃ 
ಎNೆKೕ ಆಳV<0ದರೂ ತುD Iಗದ, ಅ¢ೆಯQಾಗದ ಆಳದವನು ಗ¨ೕರಃ. ಎNೆKೕ Bಂತ	ೆ _ಾ`ದರೂ ಆಳ 
:0ಯಲು ಅMಾಧF.ಾದ, ಅಳ9ೆ�ೆ IಗದಷುK ಅ�ಾಧ.ಾದ, Iೕ� ಇಲ7ದ ಭಗವಂತ ಗ¨ೕರಃ. 
೫೪೭) ಗಹನಃ 
ಭಗವಂತನ ಹುಡು;ಾಟ 'ಕಣು� ಕ¹K ;ಾ`ನZ7 ºಟKಂ9ೆ'. ಆತ :0ಯQಾಗದ :¹Kನವನು. ಆತನನು� ಏನು ಎತ8 
ಎಂದು ಪ9ೆ8 ಹಚು�ವYದು ಅMಾಧF. �ೕ�ೆ ಎNೆKೕ ಅQೆ�ಾ`ದರೂ Iಗದ ಭಗವಂತ ಗಹನಃ.  
೫೪೮) ಗುಪ8ಃ  
ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ತನ�ನು� 9ಾನು 9ೆ(ೆದು 9ೋ%ಸುವYDಲ7. ಆತ ಗುಪ8ಃ. yದಲು 	ಾವY ಆತನ ಮುಂ�ೆ 
ಬತ8Qಾಗ�ೇಕು, ಆಗ ಆತ ನಮ\ ಮುಂ�ೆ 9ೆ(ೆದು;ೊಳU�9ಾ8	ೆ. Sಾರು ತಮ\ನು� 9ಾವY ಆತನZ7 
ಅz�I;ೊಳU�9ಾ8(ೋ ಅವ%�ೆ ಭಗವಂತ 9ೆ(ೆದು;ೊಳU�9ಾ8	ೆ.  
೫೪೯) ಚಕ�ಗ�ಾಧರಃ 
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ಭಗವಂತ ಚಕ� ಗ�ೆಗಳನು� 9ೊಟKವನು. ಚಕ�-ದು�ಾ�ರೂಪ, ಗ�ೆ .ಾಯು ರೂಪ. ¤�ೕತತ± *ಾಗೂ .ಾಯು ತತ± 
ಸ�ಾ ಭಗವಂತ	ೊಂD?ರು9ಾ8(ೆ. ಚಕ� ಸಂ*ಾರ ಶV8ಯ ಪ�:ರೂಪ.ಾದ(ೆ, ಗ�ಾ ;ಾಮ2ಗ�ಹದ ಸಂ;ೇತ. 
ಚಕ�Dಂದ ಧಮ�ದ 2ರಂತರ ಚಲ	ೆ, *ಾಗೂ ಮನುಷFನ ಸ±ಚ¼ಂದ9ೆ�ೆ ಕ`.ಾಣ.ಾ?ದು4, ಧಮ� ಸಂರ£~ೆ 
_ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಚಕ�ಗ�ಾಧರಃ. 

.ೇ$ಾMಾ«Çಂ�ೋs�ತಃ ಕೃNೊ�ೕ ದೃಢಸ«ಂಕಷ�~ೋಚುFತಃ । 
ವರು~ೋ .ಾರು~ೋ ವೃ£ಃ ಪYಷ<(ಾ�ೋ ಮ*ಾಮ	ಾಃ  ॥೭೨॥ 

೫೫೦) .ೇ$ಾಃ  
'�ದ9ೆ8ೕ ಇ:ೕ .ೇ$ಾಃ'; �¤ಷK.ಾದ $ಾರ~ೆ *ಾಗೂ Òೕಷ~ೆಯನು� ಜಗ:8�ೆ ;ೊಡುವವನು .ೇ$ಾಃ. ಜಗತ8ನು� 
*ೊರ?2ಂದ $ಾರ~ೆ _ಾ`ದ, ಅಂತರಂಗ�ೊಳ?ದು4 ಅದನು� Òೕಷ~ೆ _ಾಡುವ ಜಗ:8ನ ಜನಕ ಭಗವಂತ 
.ೇ$ಾಃ.  
೫೫೧) Mಾ±ಂಗಃ 
ನಮ\ �ೇಹ ಪಂಚಭೂತಗ0ಂ�ಾದದು4. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ  ಾ	ಾನಂದ ಸ±ರೂಪಭೂತ.ಾದ 
ಅಂ�ಾಂಗಗಳUಳ�ವನು. ಈ ;ಾರಣDಂದ ನಮ\ Aಾಂಚ+ೌ:ಕ ಇಂD�ಯ ಆತನನು� ಗ��ಸQಾರದು. ಇಂತಹ 
ಸ±ರೂಪಭೂತ.ಾದ ಅಂ�ಾಂಗಗಳUಳ� ಭಗವಂತ Mಾ±ಂಗಃ   
೫೫೨) ಅ�ತಃ  
ಭಗವಂತನನು� Sಾರೂ MೋZಸQಾರರು. ಅವನು ಅ�ತಃ. ಆದ(ೆ ಭಕ8 ಪ(ಾªೕನ	ಾದ ಭಗವಂತ ;ೆಲ²�\ 
Mೋತಂ9ೆ 9ೋ%I;ೊಳU�9ಾ8	ೆ.  
೫೫೩) ಕೃಷ�ಃ  
'ಕಷ�: ಇ:ೕ ಕೃಷ�ಃ'. ಎಲ7ರನೂ� ತ	ೆ�Xೆ�ೆ Mೆ¢ೆಯುವ Aಾದರಸ, ಸಂMಾರDಂದ ಎತ8ರ;ೆ< ;ೊಂXೊಯುFವ 
ಕಷ�ಣಶV8Sಾದ Mೌಂದಯ� ಮೂ:� ಭಗವಂತ ಕೃಷ�ಃ.  
ಕೃಷ� ಎನು�ವYದು ಕೃ�+ಣ ಎನು�ವ ಎರಡು ಶಬ4ಗಳ ಸಂಯುಕ8 ರೂಪ . ಕೃ� ಎಂದ(ೆ ಭೂ�; ಕೃ� ಎಂದ(ೆ 
2�ೋ��ತ±. ಭಗವಂತ �ೋಷರ�ತ.ಾದ, ಪ%ಶುದ§.ಾದ ಅI¬ತ±ವYಳ� ಬQಾನಂದಸ±ರೂಪ.   
೫೫೪) ದೃಢಃ 
ಭಗವಂತನ ವFV8ತ±ವನು� Sಾರೂ ಬದZಸQಾರರು. ಆತ ದೃಢಃ. ಅ	ಾD ಅನಂತ;ಾಲದZ7 ದೃಢ.ಾದ, 
ಏಕರೂಪದ, ಎಂದೂ ಬದQಾಗದ, ಚಪಲ-�ಾಂಚಲF�ಲ7ದ, 2¤�ತ.ಾದ ವFV8ತ±ವYಳ� ಭಗವಂತ ದೃಢಃ.  
೫೫೫) ಸಂಕಷ�ಣಃ 
ಸಂಕಷ�ಣ ಎಂದ(ೆ ,ೇಷ. ,ೇಷನZ7 ಅಂತಗ�ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ, ಸವ� ಗ�ಹ-�ೋಲಗಳನು� Mೆ¢ೆದು 
�`DಟK �ಶ±$ಾರಕ ಶV8.  
೫೫೬) ಅಚುFತಃ 
ಚುF: ಇಲ7�ೆ, ಅಖಂಡ.ಾ? ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರ ;ಾಲದZ7 ಅನಂತ	ಾ? ಇರುವ ಭಗವಂತ ಅಚುFತಃ. ಆತ2�ೆ 
ಎಂದೂ ಅ0�ಲ7. 
೫೫೭) ವರುಣಃ 
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�ತ� ಹಗZನ ಸೂಯ�	ಾದ(ೆ ವರುಣ (ಾ:�ಯ ಸೂಯ�. ಇದ	ೆ�ೕ "ಶಂ 	ೋ �ತ�ಃ ಶಂ ವರುಣಃ" ಎಂD�ಾ4(ೆ. 
�ತ�	ಾ?, ವರುಣ	ಾ? ಜಗ:8ನ ಹಗಲು (ಾ:�ಗಳನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಭಗವಂತ 'ವರುಣಃ'. �ೕವರನು� 
ಸಂMಾರ.ೆಂಬ _ಾ@ಯ ಆವರಣದZ7ಡುವ �%ಯ ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ ವರುಣಃ.  
೫೫೮) .ಾರುಣಃ 
2ೕ%ನ, ಸಮುದ�ದ ಮತು8 ಪ¤�ಮDV<ನ �ೇವ9ೆ ವರುಣ. ಇಂತಹ ವರುಣನZ7ದು4, ಸಮಸ8 ;ಾಯ�ವನು� 
2ವ��ಸುವ, ಶತು�ಗಳನು� ತXೆಯಬಲ7 ಬಲಸ±ರೂಪ, �ೕರMಾಗರ.ಾI ಭಗವಂತ .ಾರುಣಃ.  
೫೫೯) ವೃ£ಃ 
ವೃ£ ಎಂದ(ೆ ಮರ. SಾವYದನು� ಕ`ಯು9ೆ8ೕ²ೕ( ೇದ	ೆ) ಅದು ವೃ£. ಸಂMಾರ.ೆಂಬ ಮ*ಾವೃ£ವನು� ಕ`ದು 
ಮುV8 ;ೊಡುವ 2��;ಾರ *ಾಗೂ 2ಶ�ಲ ಮೂ:� ಭಗವಂತ ವೃ£ಃ.  
೫೬೦) ಪYಷ<(ಾ£ಃ 
ಪYಷ<(ಾ£ಃ ಎಂದ(ೆ ಪYಷ<ರದಂ9ೆ(9ಾವ(ೆಯಂ9ೆ) ಅ£ ಉಳ�ವ ಅಥ.ಾ 9ಾವ(ೆಗH�ನವ. �ೇಹದZ7 ಕಣು� 
ಆಕಷ�~ೆಯ ;ೇಂದ�. ಭಗವಂತ ಅಗಲ.ಾದ ಅರಳUಗH�ನ Mೌಂದಯ�ಮೂ:�. ;ೆಂ�ಾವ(ೆ ಬಣ� ನಸು�ೆಂಪY. 
ಆ(ೋಗF.ಾ?ರುವ ವFV8ಯ ಕಣು� *ಾ?ರುತ8�ೆ. ರಕ8 ;ೆಂAಾದ ಅಥ.ಾ º0�ಾದ ಕಣು� ಆ(ೋಗFದ ಲ£ಣವಲ7. 
ನಸು�ೆಂಪY .ಾತ«ಲFವನು� ºಂºಸುತ8�ೆ. ಭಕ8.ಾತ«ಲFವನು� ºಂºಸುವ ಕಣು�ಗಳUಳ� .ಾತ«ಲFಮೂ:� ಭಗವಂತ 
ಪYಷ<(ಾ£ಃ.    
೫೬೧) ಮ*ಾಮ	ಾಃ 
ಮನಸು« ಎಂದ(ೆ 'ಮನನ'. ಒಂದು ವಸು8ವನು� ತಳಸ�¤�Sಾ? :0ಯುವYದು 'ಅ%ವY'. ಇಂತಹ ಮಹತ8ರ.ಾದ 
ಮನನ ಉಳ�ವನು ಮ*ಾಮನಃ. ಭಕ8ರು ಬಯI�ೆ4ಲ7ವನೂ� ;ೊಡುವ ಮ	ೋ.ೈ,ಾಲFವYಳ� ಸವ�¶	ಾದ 
ಭಗವಂತ ಮ*ಾಮ	ಾಃ. 

ಭಗ.ಾÁ ಭಗ*ಾನಂDೕ ವನ_ಾZೕ ಹQಾಯುಧಃ । 
ಆD9ೊFೕ �ೊFೕ:(ಾDತFಃ ಸ�ಷು�ಗ�:ಸತ8ಮಃ   ॥೭೩॥ 

೫೬೨) ಭಗ.ಾÁ 
ಈ 	ಾಮ ಬಹಳ ಪ�Iದ§.ಾದ, ಎQಾ7 +ಾNೆಗಳZ7, ಎQಾ7 �ಾ:-ಧಮ�ಗಳZ7 ಇರುವ 	ಾಮ. Mಾ_ಾನF.ಾ? 
ಭಗವಂತ2�ೆ ಬ�ಹ\, ಪರಬ�ಹ\, ಆತ\, ಪರ_ಾತ\ *ಾಗೂ ಭಗ.ಾÁ  ಎನು�ವ 	ಾಮಗಳU �¤ಷK 	ಾಮಗಳU. 
ಇZ7 'ಭಗ' ಎಂದ(ೆ +ಾಗF; ಭಗ.ಾÁ ಎಂದ(ೆ +ಾಗFಸ±ರೂಪ. 
ಮ*ಾ+ಾರತದZ7 *ೇ0ದಂ9ೆ: "ಐಶ±ಯ�ಸF ಸಮಗ�ಸF �ೕಯ�ಸF ಯಶಸ¤�ೕಹ  ಾನ .ೈ(ಾಗF �ೕಗMೆ!ವ 
ಶನು�ಂ ಭಗಃ". ಆರು ಗುಣಗಳನು� 'ಭಗ' ಶಬ4 *ೇಳUತ8�ೆ. ಐಶ±ಯ�, �ೕಯ�, ಯಶಸು«, ¤�ೕ,  ಾನ ಮತು8 
.ೈ(ಾಗF. 
೧) ಐಶ±ಯ�: ಪ[~ೈ�ಶ±ಯ� ಎಂದ(ೆ ಸವ� ಸಮಥ�9ೆ (Omnipotent)  
೨) �ೕಯ�: ಶತು�ಗಳನು�, �ೋಷವನು� 2	ಾ�ಮ _ಾಡುವ ಶV8.  
೩) ಯಶಸು«: ಯಶಸು« ಎಂದ(ೆ Vೕ:�. ಭಗವಂತನ ಸವ� 2Sಾಮಕತ±ವನು� ಎಲ7ರೂ Vೕತ�	ೆ _ಾಡು9ಾ8(ೆ, 
ಅದ%ಂದ ಯಶಸು«. 
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೪) ¤�ೕ: ¤�ೕ ಎಂದ(ೆ ಸಂಪತು8. ಇ`ೕ ಜಗ:8ನ ಸಮಸ8 ವಸು8ವY Sಾ%�ೆ Mೇ%�ೊ4ೕ ಅವನು 2ಜ.ಾದ ¤�ೕ.  
೫)  ಾನ:  ಾನಪ[ಣ�, ಸವ�¶ 
೬) .ೈ(ಾಗF: SಾವYದರ ಬ�ೆEಯೂ 'ನನ�ದು' ಅನು�ವ +ಾವ	ೆ ಇಲ7DರುವYದು. 
ಈ ಆರು ಗುಣಗಳU ಪ[ಣ�ಪ�_ಾಣದZ7ರುವ, ಸತ±-ರಜ-ತyೕಗುಣಗಳ ಸ�ಶ�.ೇ ಇಲ7ದವ ಭಗ.ಾÁ.  
೫೬೩) ಭಗ*ಾ 
ದುಷKರ +ಾಗFವನು� ಕIವವನು *ಾಗೂ ಪY~ಾFತ\%�ೆ +ಾಗFಪ�ದ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಭಗ*ಾ.  
೫೬೪) ಆನಂDೕ 
ಪ[~ಾ�ನಂದವYಳ�ವನು; ಪ[~ಾ�ನಂದ ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ ಆನಂDೕ.  
೫೬೫) ವನ_ಾZೕ  
ಇದು �,ೇಷ.ಾ? ಕೃNಾ�ವ9ಾರ;ೆ< ಸಂಬಂಧಪಟK *ೆಸರು. ಕೃಷ� �ೋAಾಲಕರ �ೊ9ೆ �ೋವYಗಳನು� 
;ಾಯು:8ದ4. ಆಗ ಪ�ಕೃ:ಯZ7ರುವ ಹೂ, ನ�ಲುಗ%ಯನು� ಬಹಳ.ಾ? z�ೕ:ಸು:8ದ4. ಕು:8�ೆWಂದ ;ಾZನ 
ಗಂ¹ನವ(ೆ�ೆ ಹೂ _ಾQೆಯನು� _ಾ` *ಾV;ೊಳU�:8ದ4 ಭಗವಂತನನು� ವನ_ಾZೕ ಎನು�:8ದ4ರು. 
ಪ�ಪಂಚ ಸೃ�Kಯ yದಲ ಹಂತದZ7 	ಾ	ಾ ಬ�ೆಯ ವನಸ�:ಗಳ ರೂಪದZ7 �ೕವಸೃ�K _ಾ`ದ ಭಗವಂತ 
ವನ_ಾZೕ.  
೫೬೬) ಹQಾಯುಧಃ 
	ೇ?ಲನು� ಆಯುಧ.ಾ? ಬಳIದ ನರರೂz ಬಲ(ಾಮ	ೊಳ�ೆ, ಆ�ಭೂ�:Sಾದ ಭಗವಂತ ಹQಾಯುಧಃ 
೫೬೭) ಆDತFಃ 
ಭೂ�ಯZ7 ಪ�:�ಂದು �ೕವ�ೊಳ�ೆ ಅಂತSಾ��Sಾ?ರುವ ಭಗವಂತ	ೇ ಸೂಯ� ಮಂಡಲದZ7 ತುಂº 
ಸೂಯ� Vರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಶV8Aಾತ _ಾಡು:8�ಾ4	ೆ. ಆDತFನZ7 ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಆDತFಃ. 
೫೬೮) �ೊFೕ:(ಾDತFಃ  
ಜಗ:8ನZ7 Sಾವ Sಾವ �ೆಳಕುಗ0.ೆ�ೕ ಅದರ ಮೂಲ ಭಗವಂತ. ?ೕ9ೆಯZ7 *ೇ0ದಂ9ೆ:  

ಯ�ಾDತFಗತಂ 9ೇ�ೋ ಜಗ� +ಾಸಯ9ೇ ऽ �ಲ{ । 
ಯಚ�ಂದ�ಮI ಯ�ಾ��ೊ�ೕ ತ¾ 9ೇ�ೋ �D§ _ಾಮಕ{ ॥ (ಅ-೧೫ ,ೆ67ೕ-೧೨) 

ಅಂದ(ೆ: "ಸೂಯ�ನZ7ದು4 �ಶ±ವ	ೆ�Qಾ7 �ೆಳಗುವ �ೆಳಕು; ಚಂದ�ನZ7, �ೆಂVಯZ7 ಕೂXಾ, ಅದು ನನ� �ೆಳ;ೆಂದು 
:0". ಸಮಸ8 �ೆಳVನ ಪYಂಜಗಳನು� �ೆಳ?ಸುವ ಮೂಲ�ೊFೕ:, �ೆಳVನ ಮೂಲ;ಾರಣಗ¢ಾದ 
ಸೂSಾ�DಗಳZ7 ತುಂºದ  ಾನಮೂ:� ಭಗವಂತ �ೊFೕ:(ಾDತFಃ  
೫೬೯) ಸ�ಷು�ಃ  
ಭಗವಂತ ಅಪ(ಾಧಗಳನು� ಸ�ಸುವ ಕರು~ಾಮೂ:�. 	ಾವY ;ೆಲ²�\ �ೇವರನು� ತAಾ�? :0ಯು9ೆ8ೕ.ೆ, 
ಬಯುF9ೆ8ೕ.ೆ, ತಪY� ಉAಾಸ	ೆ _ಾಡು9ೆ8ೕ.ೆ. ಆದ(ೆ ಆತ ಭಕ8ರ ಸ.ಾ�ಪ(ಾಧಗಳನು� ಮ2�ಸುವ ಮ*ಾ 
ಸ�ಷು�.  
೫೭೦) ಗ:ಸತ8ಮಃ 
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ನಮ\ �ೕವದ ಗ:ಯನ�%ತ, ಎಲ7%?ಂತ ಎತ8ರದZ7ರುವ ;ಾರುಣFಮೂ:�. 'ಗ:' ಎಂದ(ೆ 	ಾವY *ೋ? 
Mೇರ�ೇ;ಾದ 9ಾಣ. ಗಮF.ಾದ Mಾ¬ನದZ7 ,ೆ�ೕಷ3.ಾದ �%ಯ 9ಾಣ ಭಗವಂತ ಗ:ಸತ8ಮಃ. 

ಸುಧ	ಾ± ಖಂಡಪರಶು�ಾ�ರು~ೋ ದ��ಣಪ�ದಃ । 
Dವಸ�ÈÎ ಸವ�ದೃ�ಾ±ÅMೋ .ಾಚಸ�:ರ�ೕ2ಜಃ  ॥೭೪॥ 

೫೭೧) ಸುಧ	ಾ± 
MೊಗMಾದ, ಸುಂದರ.ಾದ ಮತು8 ಬZಷ3.ಾದ ಧನುಸ«ನು� ಶತು�ಗಳ ದಮನ;ೊ<ೕಸ<ರ �`ದ ಭಗವಂತ- 
ಸುಧ	ಾ±. ಆತ ನಮ�ೆಲ7%ಗೂ ಓಂ;ಾರ.ೆಂಬ ಧನುಸ«ನು� ;ೊ¹K�ಾ4	ೆ. ಅದನು� ಉಪ�ೕ?I, ನಮ\ 
ಆತ\ವನು� �ಾಣ.ಾ?I ಭಗವಂತನತ8 ಗು%_ಾ` *ೊXೆ�ಾಗ  	ಾವY ಆತನನು� ತಲುಪಬಹುದು. ಓಂ ಎQಾ7 
.ೇದಗಳ ಮೂQಾ£ರ. ಇದು ಸಮಸ8 .ೇದಗಳ  ಾನDಂದ(ºZ72ಂದ) ನಮ\ ಆತ\ಸ±ರೂಪ(�ಾಣ) 
ಭಗವಂತನನು� ತಲುಪYವ Mಾಧನ. 
��ಾF_ಾ22Sಾದ ¤�ೕತತ±ವನು� ;ೈಯZ7 �`ದವ; ರ�ಯನು� ºQಾ7?, Aಾ�ಣನನು� �ಾಣ.ಾ? �`ದ 
ಭಗವಂತ ಸುಧ	ಾ±. ಅವ9ಾರ ರೂzSಾ? �,ೇಷ ºZ72ಂದ ಶತು� ಸಂ*ಾರ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ ಸುಧ	ಾ±. 
೫೭೨) ಖಂಡಪರಶುಃ 
ಶತು�ಗಳನು� ತ%ವ ;ೊಡZ *ೊತ8ವನು ಖಂಡಪರಶುಃ. ಪರಶು(ಾಮ	ಾ?, �,ೇಷ ;ೊಡZWಂದ ದುಷK 
£:�ಯರ ದಮನ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ ಖಂಡಪರಶುಃ. 
೫೭೩) �ಾರುಣಃ  
ದುಷK%�ೆ, Qೋಕ ಕಂಟಕ%�ೆ ಭಗವಂತ ಭSಾನಕ (�ಾರುಣ). ಪರಶು(ಾಮ	ಾ? ೨೧ �ಾ% £:�ಯರನು� 
	ಾಶ_ಾ` ಭಯಂಕರ	ಾ? ;ಾHI;ೊಂಡ ಭಗವಂತ �ಾರುಣಃ.  
೫೭೪) ದ��ಣಪ�ದಃ  
ಇ`ೕ ಪ�ಪಂಚದ ಸಂಪತ8ನು� ಸ_ಾಜ;ೆ< ;ೊಡುವವ. ಸ_ಾಜದ ಸಂಪತ8ನು� ತಮ\ Mಾ±ಥ�;ಾ<? ನುಂಗುವ 
ಭ�ಷKರನು� 2ಗ�ಹ _ಾ` ಅದನು� ಮರ0 ಸ_ಾಜ;ೆ< ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ದ��ಣಪ�ದಃ. ಈ ;ಾರಣDಂದ yೕಸ, 
ವಂಚ	ೆ _ಾ` ಗ0Iದ ಸಂಪತು8 ಎಂದೂ ,ಾಶ±ತವಲ7. ಅದು ಎಂ�ೆಂದೂ £Hಕ. ಭಗವಂತ ಭ�ಷK%�ೆ 
�ಾರುಣ	ಾದ(ೆ, ಸ_ಾಜ;ೆ< ದ��ಣಪ�ದಃ. 
೫೭೫) Dವಸ�ÈÎ 
ಮು?ಲನು� ಮು:8 2ಂತವನು Dವಸ�ÈÎ.  ಭಗವಂತ ಭೂ ಆ;ಾಶದZ7 ತುಂº 2ಂ:�ಾ4	ೆ. ಅವ2�ೆ :0ಯದ 
�ಷಯ ಈ ಪ�ಪಂಚದZ7ಲ7. ಆತ ಎಲ7ವನೂ� ;ಾಣಬಲ7.  
೫೭೬) ಸವ�ದೃ� .ಾFಸಃ 
ಇZ7 .ಾFಸ ಎನು�ವYದು '�Mಾ8ರ, �+ಾಗ' ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. .ೇದಗಳನು� �+ಾಗ _ಾ`  ಾ2ಗಳ 
ಅ%ವನು� �Mಾ8ರ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ ಸವ�ದೃ� .ಾFಸಃ. 
ಭಗವಂತ .ೇದವನು� ೧೧೩೭ ಸಂ�9ೆSಾ? �+ಾಗ_ಾ`,  ಾ2ಗಳ ಮು°ೇನ ನಮ�ೆ ;ೊ¹K�ಾ4	ೆ. 
ಪ�$ಾನ.ಾ? .ೇದಗಳU 	ಾಲು<. ಪದF ಸಂಕಲನ-ಋ�ೆ±ೕದ; ಗದF ಸಂಕಲನ-ಯಜು.ೇ�ದ; �ಾನ;ೊ<ೕಸ<ರ- 
Mಾಮ.ೇದ ಮತು8  ಅಥವ� ಮು2 ಬ�ಹ\2ಂದ ಉಪ�ೇಶ ಪXೆದು ಬ(ೆದ-ಅಥವ�ಣ .ೇದ. ಮೂಲಭೂತ.ಾ? 
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.ೇದಗಳU ಮೂರು. ಆದ(ೆ ಋ� ಸಂಪ��ಾಯDಂದ 	ಾಲು< .ೇದಗಳ ಸೃ�KSಾWತು. ಇದ	ೆ�ೕ .ೇದ.ಾFಸರು 
	ಾಲು< ಜನ ಮು2ಗ0�ೆ (�ೈಲ, .ೈಶಂAಾಯನ, ಸುಮಂತು ಮತು8 �ೈ�2) *ೇ0ದರು. ಈ 	ಾಲು< ಮು2ಗಳU 
ಮ9ೆ8 .ೇದವನು� ಅ	ೇಕ ,ಾ°ೆಗ¢ಾ?(ಸಂ�9ೆ) �ಂಗ`Iದರು.  
ಋ�ೆ±ೕದದZ7 ೨೪ ಸಂ�9ೆಗ0.ೆ. ಯಜು.ೇ�ದದZ7 ಪ�ಮುಖ.ಾ? ಎರಡು ,ಾ°ೆ. ಒಂದು ಶುಕ7 ಯಜು.ೇ�ದ 
*ಾಗೂ ಇ	ೊ�ಂದು ಕೃಷ� ಯಜು.ೇ�ದ. ಶುಕ7 ಯಜು.ೇ�ದದZ7 ೧೫ ಸಂ�9ೆ, *ಾಗೂ ಕೃಷ� ಯಜು.ೇ�ದದZ7 ೮೬ 
ಸಂ�9ೆ, ಒಟುK ೧೦೧ ಸಂ�9ೆ. Mಾಮ.ೇದದZ7 ೧೦೦೦ ,ಾ°ೆಗಳU, ಒಂದು Mಾ�ರ ಬ�ೆಯ �ಾನ ಪದ§:! 
ಆದ(ೆ ಇಂದು ;ೇವಲ ಮೂರು (�ೈ�2ಯ, ರ~ಾಯ2ಯ *ಾಗೂ ;ೌತುಮನ) �ಾನಪದ§: _ಾತ� 
ಪ�ಚZತದZ7�ೆ. ಅಥವ� .ೇದದZ7 ಒಟುK ೧೨ ,ಾ°ೆಗಳU. �ೕ�ೆ .ೇದವನು� ೧೧೩೭ 
(೨೪+೧೦೧+೧೨+೧೦೦೦) ಸಂ�9ೆಗ¢ಾ? �ಂಗ`I, �Mಾ8ರ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ, ಮನುಷF ಸ±+ಾವದ ಬುD§ 
.ೈBತ�Åದ  ಾನ Mಾಗರವನು� ನಮ\ ಮುಂ�ೆ 9ೆ(ೆDಟK ಸವ�ದೃ� .ಾFಸಃ.     
೫೭೭) .ಾಚಸ�:ಃ 
ಭಗವಂತ .ಾ�ೆ4ೕವ9ೆಯ ಒXೆಯ. ಮೂಲತಃ .ಾ�ೆ4ೕವ9ೆ ಸಮಸ8 .ೇದ_ಾ22Sಾದ ಲ�Ô. ಇಂತಹ 
.ಾ�ೆ4ೕವ9ೆಯ ಒXೆಯ ಭಗವಂತ .ಾಚಸ�:ಃ 
ಸಮಸ8 .ೇದದ Mಾರವನು� ಭಗವDEೕ9ೆಯ ಮು°ೇನ ಉಪ�ೇಶ _ಾ`ದ, *ಾಗೂ  ಅದ	ೆ�ೕ ಶಬ4ರೂಪದZ7 Mೆ(ೆ 
�`ದ .ಾFಸ ರೂz ಭಗವಂತ .ಾಚಸ�:ಃ 
೫೭೮) ಅ�ೕ2ಜಃ 
9ಾಯ ಬI%2ಂದ ಹುಟKದವನು ಅ�ೕ2ಜಃ. ಕೃಷ�-�ೇವVಯZ7, (ಾಮ-;ೌಸಲFಯZ7, .ಾಮನ-ಅD:ಯZ7, 
.ೇದ.ಾFಸ-ಸತFವ:ಯZ7 ಹು¹Kದರು. ಆದ(ೆ .ಾಸ8�ಕ.ಾ? ಭಗವಂತ ಅ�ೕ2ಜಃ(ಜನನ ಇಲ7ದವ). ಇದನು� 
ಸ�ಷK.ಾ? ಆತನ ನರIಂಹ, ಕೂಮ�, ಮತ«Å, ವ(ಾಹ ಇ9ಾFD ಅವ9ಾರಗಳZ7 ;ಾಣಬಹುದು. ಆತ 9ಾಯ 
ಬI%2ಂದ ಹುಟುKವYDಲ7, ಆದ(ೆ ನಮ�ೆ *ಾ�ೆ ;ಾHI;ೊಳU�9ಾ8	ೆ. ಆತ2�ೆ ಜನನ.ೆಂಬು�ೊಂDಲ7. ಆತ 
ನಮ�ೆ ;ಾHI;ೊಳU�ವYದನು� 	ಾವY ಆತನ ಜನನ ಎಂದು :0ಯು9ೆ8ೕ.ೆ ಅNೆKೕ. 

:�Mಾ_ಾ Mಾಮಗಃ Mಾಮ 2�ಾ�ಣಂ +ೇಷಜಂ ¨ಷÎ । 
ಸ	ಾ�Åಸಕೃಚ¼ಮ,ಾFಂ9ೋ 2Nಾ3 ,ಾಂ:ಃ ಪ(ಾಯಣ{  ॥೭೫॥ 

೫೭೯) :�Mಾ_ಾ 
ಈ �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ �ಂDನ ;ಾಲದZ7 ಯ¶ _ಾಡು.ಾಗ ಮೂರು *ೊತು8 ಆಹು: ;ೊಡು:8ದ4ರು. ಮೂರು 
*ೊತು8 �ೇವರನು� ಋ�ೆ±ೕದದ ಮಂತ�ಗ0ಂದ Mೊ8ೕತ� _ಾಡು:8ದ4ರು. ಅದ;ೆ< 'ಶಸ³' ಎಂದು *ೆಸರು. �ೆ0�ೆE ಅಷK 
ವಸುಗ0�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟK '.ಾಸವMಾಮ'; ಮ$ಾFಹ� ಹ	ೊ�ಂದು ರುದ�%�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟK '(ೌದ�Mಾಮ'. ಸಂ�ೆ 
ಹ	ೆ�ರಡು ಮಂD ಆDತF%�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟK 'ಆDತFMಾಮ'. �ೕ�ೆ ಮೂರು *ೊತು8 ಮೂರು�ಧದ MಾಮDಂದ 
*ೊಗಳಲ�ಡುವ ಭಗವಂತ :�Mಾ_ಾ. 
ಮೂರು ಸ±ಸು8ಗಳನು� (ಸತ±, ರಜಸು«, ತಮಸು« ಅಥ.ಾ ಮಣು�, 2ೕರು, �ೆಂV) ಸ�ೕಕ%I ಸಮಸ8 ಪ�ಪಂಚವನು� 
ಸೃ�K _ಾ`ದ ಭಗವಂತ :�Mಾಮ. 
೫೮೦) Mಾಮಗಃ  
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Mಾಮ.ೇದದ ಮಂತ�ವನು� �ಾನಬದ§.ಾ? *ಾಡುವವರು Mಾಮಗರು. ಭಗವಂತ yದಲು ಹಯ?�ೕವ ರೂಪದZ7 
ಸಮಸ8 .ೇದವನು� ಉ�ಾ¼ರ _ಾ`ದವ. �ೕ�ೆ Mಾಮವನು� �ಾನ_ಾ` ಆ�Nಾ<ರ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ 
Mಾಮಗಃ. 
೫೮೧) Mಾಮ 
.ೇದದZ7 Mಾಮ.ೇದ ನನ�ೆ ಬಲು ಇಷK, ಅದ;ಾ<? ಅದರZ7 �,ೇಷ.ಾ? ಸ2��ತ	ಾ?�ೆ4ೕ	ೆ ಎಂದು ?ೕ9ೆಯZ7 
ಕೃಷ� *ೇ0�ಾ4	ೆ: 

.ೇ�ಾ	ಾಂ Mಾಮ.ೇ�ೋऽI\ �ೇ.ಾ	ಾಮI\ .ಾಸವಃ (ಅ-೧೦, ,ೆ67ೕ-೨೨) 
ಇZ7 ‘Mಾಮ’ ಎಂದ(ೆ ಎQೆ7Xೆಯೂ ಸಮ	ಾ?ದು4 ಎಂದಥ�. ‘.ೇದ’ ಎಂದ(ೆ  ಾನ.  ಾನ ರೂಪ	ಾದ4%ಂದ 
'Mಾಮ.ೇದ' ಎ2�I Mಾಮ.ೇದದZ7�ೆ4ೕ	ೆ ಎನು�ವYದು ಕೃಷ�ನ ಈ _ಾ:ನ 9ಾತ�ಯ�. .ೇದಗ¢ೆಲ7ವ[ 
ಅಪ[ವ�.ಾ?ದ4ರೂ ಕೂXಾ Mಾಮವನು� ಏ;ೆ �,ೇಷ.ಾ? *ೇ0�ಾ4(ೆ ಎನು�ವ ಪ�,ೆ� 2ಮ\Z7 ಬರಬಹುದು. 
;ಾರಣ.ೇ	ೆಂದ(ೆ, .ೇದದZ7 9ಾರತಮF�ಲ7 ಆದ(ೆ .ೇ�ಾ¨_ಾ2ಗಳZ7 9ಾರತಮF��ೆ! Mಾಮ .ೇದದ 
ಅ¨_ಾ2 Aಾ�ಣ�ೇವರು. ,ಾಸ³;ಾರರು *ೇಳUವಂ9ೆ Mಾಮ�ಾನವನು� ಅತFಂತ ಮಧುರ.ಾ? *ಾಡುವವರು 
Aಾ�ಣ�ೇವರು. ಭಗವಂತ2�ೆ ಅ:z�ಯ	ಾದ Aಾ�ಣ�ೇವರ *ಾಡು 'Mಾಮ�ಾನ' ಭಗವಂತ2�ೆ ಅ:ೕ ಇಷK. 
MಾಮದZ7 ಇ	ೊ�ಂದು �,ೇಷ��ೆ. ಋ�ೆ±ೕದ ಮತು8 ಯಜು.ೇ�ದದZ7 ಮಂತ�ಗಳ *ಾಗೂ ಶಬ4ಗಳ ಮು°ೇನ 
ಭಗವಂತನ ಸು8:Sಾದ(ೆ, Mಾಮ.ೇದದZ7 ಶಬ4ದ �ೊ9ೆ�ೆ 	ಾದವನು� ಭಗವಂತನZ7 ಸಮನ±ಯ�ೊ0ಸುವ 
ಅಪ[ವ� ಗುಣಧಮ���ೆ (Exclusive quality). ಶಬ4ಗಳ �ಂDನ 	ಾದDಂದ ಭಗವಂತನನು� ;ಾಣುವ 
	ಾ�ೋAಾಸ	ೆ ಇರುವ .ೇದ Mಾಮ.ೇದ.ಾದ4%ಂದ ಭಗವಂತ MಾಮದZ7 �,ೇಷ.ಾ? ಸ2��ತ	ಾ?�ಾ4	ೆ. 
ಈ ಎQಾ7 ;ಾರಣDಂದ  'Mಾಮ' ಭಗವಂತನ ಅನ±ಥ� 	ಾಮ.  
೫೮೨) 2�ಾ�ಣಂ 
Aಾಂಚ+ೌ:ಕ ಶ%ೕರ�ಲ7ದ  ಾ	ಾನಂದಮಯ ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ 2�ಾ�ಣಂ. 
೫೮೩) +ೇಷಜ{ 
ಸಂMಾರ.ೆಂಬ (ೋಗ;ೆ< ಏಕ_ಾತ� ಮದು4 ಭಗವಂತ +ೇಷಜ{ 
೫೮೪) ¨ಷÎ 
ಸವ� (ೋಗಗ0�ೆ ಮದು4 2ೕಡುವ .ೈದFರ .ೈದF ಭಗವಂತ ¨ಷÎ. 
೫೮೫) ಸ	ಾ�Åಸಕೃ¾ 
ಸನ¾ ಕು_ಾರ	ಾ?, ನರ-	ಾ(ಾಯಣ ರೂzSಾ? ನಮ�ೆ 2ಜ.ಾದ ಸಂ	ಾFIಯ ಬದುಕನು� ಬದುV 
9ೋ%Iದ ಭಗವಂತ ಸ	ಾ�Åಸಕೃ¾. 2ಜ.ಾದ ಸಂ	ಾFಸ ಎಂದ(ೆ ;ಾಮವನು� *ಾಗೂ ;ೊ�ೕಧವನು� ಸಂಪ[ಣ� 
ºಡುವYದು. ;ಾಮ.ೇ ;ೊ�ೕಧ;ೆ< ;ಾರಣ. ಈXೇರದ ಆMೆWಂದ ಮನI«ನZ7 ಉಂಟಾಗುವ �;ಾರ ';ೋಪ'. 
ಪ�ಪಂಚ 	ಾವY ಬಯIದಂ9ೆ ಎಂದೂ ಇರುವYDಲ7, �ೕ?ರು.ಾಗ �ೕ�ೇ ಆಗ�ೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವYದು 
ಮೂಖ�ತನ. ಜಗ:8ನZ7 ಏನು ನXೆಯು:8�ೆ�ೕ ಅದನು� *ಾ�ೇ I±ೕಕ%ಸುವYದು ಧಮ�. ಸಮುದ�ದZ7 
ಅQೆಗಳU, ತರಂಗಗಳU 2ರಂತರ *ಾಗೂ ಅ2.ಾಯ�. ಆದ4%ಂದ 9ೆ(ೆಯ �ೊ9ೆ�ೆ Mಾ�ನ _ಾಡುವYದನು� 
ಅ+ಾFಸ _ಾಡ�ೇ;ೇ *ೊರತು, 9ೆ(ೆ 2ಂತ �ೕQೆ Mಾ�ನ _ಾಡು9ೆ8ೕ	ೆ ಎಂದ(ಾಗದು. ಬದುಕೂ ಕೂXಾ ಅNೆKೕ. 
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ಪ�ಪಂಚ ಸಮುದ�ದ ಅQೆಗಳಂ9ೆ. �ೕವನದZ7 ಏನು ಘ¹I9ೋ ಅದ;ೆ< ಒ?E;ೊಂಡು ಬದುಕ�ೇ;ೇ *ೊರತು 
ಜಗತ8ನು� ನಮ\ ಇ�ೆ¼ಯಂ9ೆ ಬಯಸುವYದು ತಪY�. �ೕ�ೆ ಜಗ:8ನ ಅQೆಗ0�ೆ ಒ?E;ೊಂಡು ಬದುಕುವYದು ಒಬ^ 
ಸಂMಾ%ಯ ಸಂ	ಾFಸ! ಇಂತದು4 �ೇಕು ಎಂದು ಬಯಸ�ೇ ಇದ4ದ4ರZ7 ಖು� ಪಡುವYದು, ಏ	ೇ ಬಂದರೂ 
ಧೃ:�ೆಡ�ೆ, ಬದುVನ ಸಂಪ[ಣ� *ೊ~ೆ�ಾ%;ೆಯನು� ಭಗವಂತ2�ೆ ºಟುKºಡುವYದು ಸಂ	ಾFಸ. ಇ`ೕ 
ಬದುಕನು�, ಸವ�ಸ±ವನು�, ಸವ� ಕಮ�ವನು� ಭಗವಂತ2�ೆ ಅz�ಸುವYದು ಸಂ	ಾFಸ.   
೫೮೬) ಶಮಃ 
ಮನಸ«ನು� ಸ�ಾ ಭಗವಂತನZ7ಡುವYದು, Sಾವ Bಂ9ೆಯೂ ಇಲ7�ೆ 	ೆಮ\DWಂDರುವYದು-ಪ�:�ಬ^ 
ಮನುಷF ತನ� �ೕವನದZ7 ಅಳವ`I;ೊಳ��ೇ;ಾದ ಗುಣಧಮ�. ಒ¢ �ೆಯ ವFV8ತ± *ೊಂDದ ಅಥ.ಾ ಒ¢ �ೆಯ 
�ೕವಸ±+ಾವ�ರುವವ%�ೆ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳನು� ದಯAಾZಸುವ ಭಗವಂತ ಶಮಃ. ಇದ;ಾ<? 
ಸಂ	ಾFISಾಗ�ೇ;ೆಂ�ೇ2ಲ7. ಗೃಹಸ¬ ಕೂXಾ ಅನುಸ%ಸಬಹು�ಾದ ಗುಣ�ದು. ಇದ;ೆ< ಉತ8ಮ ಉ�ಾಹರ~ೆ 
ಧಮ�.ಾFದ.  _ಾಂಸ _ಾ% �ೕ�ಸು:8ದ4 .ಾFದನZ7 ಇಂತಹ ಗುಣ�ತು8. QೋಕದZ7 ನXೆಯುವ ಪ�:�ಂದು 
ಘಟ	ೆಯ �ಂ�ೆ ಒಂದು ;ಾರಣ�ರುತ8�ೆ. ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ;ೆಟKದ4ನು� ;ೊಡುವYDಲ7. ಆತ ;ೊಡುವY�ೆಲ7 
ಪ�Mಾದ ಎಂದು I±ೕಕ%ಸುವ ಗುಣ ನಮ\Z7ರ�ೇಕು ಅNೆKೕ.    
೫೮೭) ,ಾಂತಃ  
'ಶಂ' ಎಂದ(ೆ ಆನಂದ; 'ಅಂತ' ಎಂದ(ೆ ತುತ8ತುD. ಆನಂದದ ಪ(ಾ;ಾNೆKಯZ7ರುವ ಭಗವಂತ ,ಾಂತಃ  
೫೮೮) 2Nಾ3 
ಜಗ:8ನZ7ರುವ ಎಲ7ವ[ ಏZ7 ;ೊ	ೆ�ೊಳU�ತ8�ೋ, SಾವYದು ಸ.ಾ�$ಾರ²ೕ, ಅಂತಹ 2ತFಸತF ಭಗವಂತ 
2Nಾ3. 
೫೮೯) ,ಾಂ:ಃ 
 ಾ	ಾನಂದಬಲದ ಪ%ಪ[ಣ� ಸಮ�3 ಭಗವಂತ ,ಾಂ:ಃ. ಈ ;ಾರಣ;ಾ<? .ೇದಗಳZ7 yದZ�ೆ ,ಾಂ: 
ಮಂತ� ಪಠ	ೆ _ಾಡು9ೆ8ೕ.ೆ.  
೫೯೦) ಪ(ಾಯಣ{ 
ಪ(ಾಯಣ{ ಎಂದ(ೆ ಸ²ೕ�ತÏಷK.ಾದ ತುತ8 ತುD, ;ೊ	ೇಯ ಆಸ(ೆ (last destination). ಎQಾ7 
�¹Kಲುಗಳನು� ಹ:8 ;ೊ	ೆ�ೆ ತಲುಪYವ ತುತ8 ತುD. 

ಶು+ಾಂಗಃ ,ಾಂ:ದಃ ಸ�NಾK ಕುಮುದಃ ಕುವQೇಶಯಃ । 
�ೋ�9ೋ �ೋಪ:�ೋ�Aಾ8 ವೃಷ+ಾ�ೋ ವೃಷz�ಯಃ  ॥೭೬॥ 

೫೯೧) ಶು+ಾಂಗಃ 
ಮಂಗಳಕರ.ಾದ ಅಂ�ಾಂಗಗಳUಳ�ವನು *ಾಗೂ ಆನಂದಮಯ.ಾದ �ೆಳVನ ರೂಪ ಭಗವಂತ ಶು+ಾಂಗಃ. 

ಸಮ�3Sಾ? ಆತನ ಇ`ೕ �ೇಹ ಆನಂದಮಯ.ಾದ �ೆಳVನ _ಾಂಗZಕ ರೂಪ. ಆತ ನy\ಳ?ರುವ ತನಕ 

ನಮ\ �ೇಹ ಮಂಗಳ (¤ವ). ಆತ *ೊರಟು *ೋದ �ೕQೆ ಶವ! ಆತನ ಸ2�$ಾನ�ಲ7ದ �ೇಹ ಅಮಂಗಳ. 
'ಶು+ಾಂಗ' ಎನು�ವZ7  'ಶು' ಎಂದ(ೆ ಸುಖಸ±ರೂಪ, 'ಭ' ಎಂದ(ೆ �ೆಳVನಪYಂಜ. ಕತ8ಲು *ಾಗೂ ದುಃಖದ ಸ�ಶ�.ೇ 
ಇಲ7ದ ಆನಂದಮಯ ಅವಯವಗಳUಳ� �ೊFೕ:ಮ�ಯ ಭಗವಂತ ಶು+ಾಂಗಃ.  
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೫೯೨) ,ಾಂ:ದಃ 
yೕ£ವನು�, ಅ ಾನದ ಸ�ಶ��ಲ7ದ ಪ%ಪ[ಣ� ಆನಂದವನು� ;ೊಟುK, ನಮ\ನು� ಸಂMಾರ ಬಂಧDಂದ 
º`ಸುವ ಭಗವಂತ ,ಾಂ:ದಃ  
೫೯೩) ಸ�NಾK 
ಸೂ£Ô ರೂz ಪರ_ಾಣುಗಳ ಪYಂಜDಂದ ಸೂ¬ಲರೂಪದ ಈ ಪ�ಪಂಚವನು� ಸೃ�KIದ ಭಗವಂತ ಸ�NಾK. 
೫೯೪) ಕುಮುದಃ  
'ಮುದ' ಅಂದ(ೆ ಆನಂದ; 'ಕು' ಎಂದ(ೆ ಭೂಮಂಡಲ. ಭೂ��ೆ ಆನಂದವನು� ;ೊಡುವYದ;ೊ<ೕಸ<ರ ಇ0ದು ಬಂದ 
ಭಗವಂತ ಕುಮುದಃ  
೫೯೫) ಕುವQೇಶಯಃ  
'ಕು' ಎಂದ(ೆ ಭೂ�, 'ವಲ' ಎಂದ(ೆ ಹ%ಯುವYದು. ಪಂಚಭೂತಗಳZ7 ಹ%ಯುವYದು 2ೕರು. ಆದ4%ಂದ 'ಕುವಲ' 
ಎಂದ(ೆ 2ೕರು. ಕುವQೇಶಯ ಎಂದ(ೆ 2ೕ%ನZ7 ಮಲ?ದವನು. ಇZ7 '2ೕರು' ಎಂದ(ೆ ಸೂ£Ôರೂz ಪ�ಳಯ 
ಸಮುದ�. ಇಂತಹ ಸೂ£Ô ಪ�ಪಂಚದZ7 ಮಲ?ದ ಭಗವಂತ ಕುವQೇಶಯಃ. 
೫೯೬) �ೋ�ತಃ 
'�ೋವY' ಎನು�ವ ಪದವನು� �ಂ�ೆ ಅ	ೇಕ �ಾ% �,ೆ7ೕ�I�ೆ4ೕ.ೆ. ಎQಾ7 ಬ�ೆWಂದಲೂ ನಮ�ೆ ಉಪ�ೕಗ;ೆ< 
ಬರುವ ವಸು8 �ೋವY. ಈ ಪದ;ೆ< ಅ	ೇಕ ಅಥ�ಗ0.ೆ. ಸ±ಗ�, ಸೂಯ�, ಹಸು, ಭೂ�, 2ೕರು, ಕಣು�, ಕೂದಲು, 
.ೇದ ಇ9ಾFD. ನಮ�ೆ _ಾಗ�ದಶ�ನ _ಾಡುವ .ೇದಗಳನು� ನಮ�ೆ ಕರುHIದ .ೇದ.ಾಙ\ಯ, ಭೂ��ೆ 
�ತ;ಾ%Sಾದ, ಗುಂಗುರು ಕೂದZನ �ೋವಳ	ಾ?, ಎಲ7%ಗೂ �ತವನು�ಂಟು _ಾ`ದ ಭಗವಂತ �ೋ�ತಃ.  
೫೯೭) �ೋಪ:ಃ 
�ೋವYಗಳ, ಭೂ�ಯ, .ೇದದ *ಾಗೂ ಸ±ಗ�ದ ಒXೆಯ ಭಗವಂತ �ೋಪ:ಃ. 
೫೯೮) �ೋAಾ8  
ತನ�ನು� 9ಾನು ಮುB�ಟುK;ೊಂಡು ಜಗ:8ನ ರ£~ೆ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ �ೋAಾ8. ಎQೆ7Xೆ ಇದು4 ಎಲ7ರನೂ� 
;ಾAಾಡುವ ಕರು~ಾಮೂ:� ಆತ.  
೫೯೯) ವೃಷ+ಾ£ಃ  
ವೃಷಭ-ಅ£ ಅಂದ(ೆ ಧಮ�ದ �ೕQೆ ಕH�ಟುK ಅದರ ರ£~ೆ�ೋಸ<ರ ಪ�ೇ ಪ�ೇ ಭೂ��ೆ ಅವ9ಾರ ರೂzSಾ? 
ಇ0ದು ಬರುವವ. ಭಗವಂತ ಸ±ತಃ ಭೂ�?0ದು ಬರಬಹುದು ಅಥ.ಾ ಮ*ಾ ಪYರುಷರನು�, Mಾ:±ಕರನು� 
ಕಳU�ಸಬಹುದು. ಅವ(ೊಳ�ೆ �,ೇಷ ಸ2�$ಾನವ2�ಟುK ಧಮ� ರ£~ೆ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ವೃಷ+ಾ£ಃ. 

ಸಹಸ�	ಾಮ �ವರ~ೆ-೬೦೦ 

೬೦೦) ವೃಷz�ಯಃ  
ಧಮ�ದ ನXೆಯನು� z�ೕ:ಸುವ ಭಗವಂತ ವೃಷz�ಯಃ. 

ಅ2ವ:ೕ� 2ವೃ9ಾ89ಾ\ ಸಂ�ೇAಾ8 �ೇಮಕೃB¼ವಃ । 
¤�ೕವತ«ವ�ಾಃ ¤�ೕ.ಾಸಃ ¤�ೕಪ:ಃ ¤�ೕಮ9ಾಂವರಃ  ॥೭೭॥ 
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೬೦೧) ಅ2ವ:ೕ� 
�`ದ ;ಾಯ�ವನು� ಎಂದೂ ಅಪ[ಣ� _ಾಡದ, ಎಂದೂ _ಾ:�ೆ ತಪ�ದ ಭಗವಂತ ಅ2ವ:ೕ�. �ೕವರZ7 
	ೆQೆIದ ಆತ ಮುಕ8ರನು� ಎಂದೂ ಸಂMಾರ;ೆ< ಮರ0ಸುವYDಲ7. 
೬೦೨) 2ವೃ9ಾ89ಾ\  
ಭಗವಂತ2�ೆ �ೇವ9ೆಗಳ �ೕQೆ z�ೕ:ಯೂ ಇಲ7, �ೈತFರ �ೕQೆ �ೆ±ೕಷವ[ ಇಲ7. ಆತ2�ೆ SಾವYದರ �ೕಲೂ 
yೕಹ�ಲ7. ಎZ7 ಧಮ���ೆ�ೕ ಅದನು� z�ೕ:ಸುವ ಭಗವಂತ, ಎQಾ7 ಬಂಧಗ0ಂ�ಾ�ೆ?ನ ತಟಸ¬ ಸ±ರೂಪ.  
೬೦೩) ಸಂ�ೇAಾ8 
�ಶ±ವನು� ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಸಂಕುಚ�ೊ0ಸುವವನು ಸಂ�ೇAಾ8. ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಮಣು�-2ೕ%ನZ7, 2ೕರು- 
�ೆಂVಯZ7, �ೆಂV-�ಾ0ಯZ7, �ಾ0-ಆ;ಾಶದZ7, ಆ;ಾಶ-ಆತ\ನZ7 ಸಂಕುಚ�ೊಂಡು ಸೂ£ÔI¬:ಯನು� 
ತಲುಪYತ8�ೆ. �ೕ�ೆ  ತನ� ಸೃ�Kಯನು� ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಸಂ�ೇAಾ8.  
೬೦೪) �ೇಮಕೃB¼ವಃ 
ಸಜÖನ%�ೆ �ೇಮವ2�ೕಯುವ, ದುಜ�ನರ �ೇಮವನು� ಇಲ7.ಾ?ಸುವ ಮಂಗಳ ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ �ೇಮಕೃB¼ವಃ. 
ನಮ�ೆ �ೕವನ ;ೊಟುK, �ೇಮ ;ೊಟKವ. 	ಾವY ಏನನು� ಪXೆD�ೆ4ೕ²ೕ ಅದನು� ಉ0I;ೊಳ�ಲು 
	ೆರವ2�ೕಯುವವ, ನಮ\ನು� ಸಂMಾರ ಬಂಧDಂದ º`I ಅ:�ೊಡÂ �ೇಮ.ಾದ yೕ£ವನು� ಕರುHಸುವ 
ಪರಮಮಂಗಳ  ಾ	ಾನಂದಬಲಸ±ರೂz ಭಗವಂತ �ೇಮಕೃB¼ವಃ. 
೬೦೫) ¤�ೕವತ«ವ�ಾಃ 
ಭಗವಂತನ ಬಲಎ�ೆಯZ7 ¤�ೕವತ« ಮ�ೆ�W�ೆ. ಇದು ಲ�Ôೕ ಸ±ರೂಪ. ಸ�ಾ ಲ�Ôಯನು� ಎ�ೆಯZ7 ಧ%Iದ 
ಭಗವಂತ ¤�ೕವತ«ವ�ಾಃ. 
೬೦೬) ¤�ೕ.ಾಸಃ 
Sಾರ ಎ�ೆಯZ7 ಲ�Ô ಲ£ಣ.ಾ? ಕು0:�ಾ4¢óೇ ಅವನು ¤�ೕ.ಾಸಃ 
೬೦೭) ¤�ೕಪ:ಃ 
ಲ�Ôಯ ಪ: *ಾಗೂ ಸಮಸ8 .ೇದಗಳ ಒXೆಯ ಭಗವಂತ ¤�ೕಪ:ಃ. 
೬೦೮) ¤�ೕಮ9ಾಂವರಃ 
ಜಗ:8ನZ7ರುವ ¤�ೕಮಂತರZ7 ಸವ� ,ೆ�ೕಷ3 ¤�ೕಮಂತ, ಸವ�,ೆ�ೕಷ3  ಾ2 ¤�ೕಮ9ಾಂವರಃ 

¤�ೕದಃ ¤�ೕಶಃ ¤�ೕ2.ಾಸಃ ¤�ೕ2ªಃ ¤�ೕ�+ಾವನಃ । 
¤�ೕಧರಃ ¤�ೕಕರಃ ,ೆ�ೕಯಃ ¤�ೕ_ಾÁ Qೋಕತ�Sಾಶ�ಯಃ ॥೭೮॥ 

೬೦೯) ¤�ೕದಃ 
I%ಯ2�ೕಯುವವನು  
೬೧೦) ¤�ೕಶಃ  
ಸವ� I%ಯ, ಸವ� .ೇದದ ಅªಪ:  
೬೧೧) ¤�ೕ2.ಾಸಃ  
.ೇದದZ7 ಸ2��ತ	ಾದ, ಲ�Ôಯ ಅಂತಗ�ತ ಭಗವಂತ  
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೬೧೨) ¤�ೕ2ªಃ 
ನಮ�ೆ ಅಮೂಲF.ಾದ ಐದು 2ªಯನು� (ಕಣು�, ಮೂಗು, �ಾW, V�, ಮನಸು«) ಕರುHIದ I%ಯ 	ೆQೆ 
ಭಗವಂತ ¤�ೕ2ªಃ. 
೬೧೩) ¤�ೕ�+ಾವನಃ 
¤��ೇ�ಗೂ ;ಾರಣಪYರುಷ, ಜಗ:8�ೆ ಐದು ಬ�ೆಯ ¤�ೕಯನು� ;ೊಟುK ಉ�ಾ§ರ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ ¤�ೕ�+ಾವನಃ  
೬೧೪) ¤�ೕಧರಃ 
¤�ೕಯನು� ಧ%Iದವನು. ಎ�ೆಯZ7 *ಾಗೂ 9ೊXೆಯZ7 ¤�ಲ�Ôಯನು� ಧ%Iದ ಭಗವಂತ ಸಮಸ8 .ೇದವನು� 
$ಾರ~ೆ _ಾ`ದ ¤�ೕಧರಃ.  
೬೧೫) ¤�ೕಕರಃ 
ನಮ�ೆ ಇಂD�ಯವನು�,  ಾನ ಸಂಪತ8ನು� ;ೊಟK ಭಗವಂತ ¤�ೕಕರಃ. 
೬೧೬) ,ೆ�ೕಯಃ 
ಭಗವಂತ ,ೆ�ೕಯI«ನ ಸ±ರೂಪ. ಜಗ:8ನ ಪರಮಕQಾFಣ ಮಂಗಳ ಸ±ರೂಪ, ಎಲ7V<ಂತ �%ಯ �ತ;ಾ% 
ಭಗವಂತ ,ೆ�ೕಯಃ.  
೬೧೭) ¤�ೕ_ಾÁ 
I%ವಂತ; ಅ%�ನ 	ೆQೆ.  
೬೧೮) Qೋಕತ�Sಾಶ�ಯಃ 
ಮೂರು Qೋಕದ ಆಸ(ೆ; ಬ�*ಾ\ಂಡವನು� $ಾರ~ೆ _ಾ`ದ ಶV8.  

ಸ±£ಃ ಸ±ಂಗಃ ಶ9ಾನಂ�ೋ ನಂD�ೊFೕ�:ಗ�~ೇಶ±ರಃ । 
��9ಾ9ಾ\ �$ೇSಾ9ಾ\ ಸ:<ೕ:�¤¼ನ�ಸಂಶಯಃ  ॥೭೯॥ 

೬೧೯) ಸ±£ಃ  
ಸು+ಅ£; �ೋಷರ�ತ ಸ±ರೂಪಭೂತ.ಾದ ಕಣು�ಳ�ವನು.   
೬೨೦) ಸ±ಂಗಃ 
ಸು+ಅಂಗಃ; ಭಗವಂತನ ಸಮಸ8 ಅಂಗಗಳó ಆನಂದಮಯ,  ಾನಮಯ *ಾಗೂ ಸುಖ ಸ±ರೂಪ.  
೬೨೧) ಶ9ಾನಂದಃ. 
ಶತ+ಆನಂದ; ಇZ7 ಶತ ಅಂದ(ೆ ನೂ(ಾರು ಅಥ.ಾ ಅನಂತ. ಅನಂತ ಆನಂದರೂz ಭಗವಂತ ಶ9ಾನಂದಃ 
೬೨೨) ನಂDಃ. 
ಪ[~ಾ�ನಂದ ಸ±ರೂಪ.  
೬೨೩) �ೊFೕ:ಗ�~ೇಶ±ರಃ 
ಎQಾ7 �ೆಳಕುಗಳ ಒXೆಯ;  ಾ	ಾನಂದಮಯ.ಾದ �ೆಳಕನು� ;ೊಟುK ನಮ\ನು� ಅ ಾನ ಪ�ಪಂಚDಂದ 
 ಾನ�ೆXೆ�ೆ ;ೊಂXೊಯುFವ ಭಗವಂತ �ೊFೕ:ಗ�~ೇಶ±ರಃ. 
೬೨೪) ��9ಾ9ಾ\ 



ಸಹಸ�	ಾಮ 
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ಮನಸ«ನು� �ೆದ4ವನು, ಅಂದ(ೆ Mಾಧಕ Sಾರ ಕೃAೆWಂದ ತನ� ಮನಸ«ನು� �ೆಲ7ಬಲ7	ೋ ಅವನು ��9ಾ9ಾ\. 
'ಆತ\' ಎಂದ(ೆ �ೕವಗಳU; ಎQಾ7 �ೕವರನು� �ೆದ4 ಭಗವಂತ, Sಾರನು� I±ೕ;ಾರ _ಾಡು9ಾ8	ೋ ಅವನ 
ಮನಸು« _ಾತ� ಭಗವಂತ	ೆXೆ�ೆ ಹ%ಯುತ8�ೆ.  
೬೨೫) ಅ�$ೇSಾ9ಾ\ (�$ೇSಾ9ಾ\)  
ಎರಡು ರೂಪದZ7 ಈ 	ಾಮವನು� 	ೋಡಬಹುದು. ಅ�$ೇSಾ9ಾ\ ಅಂದ(ೆ ಇ	ೊ�ಬ^%�ೆ ಅªೕನ�ಲ7ದ 
ಸ±ತಂತ� ಸ±ರೂಪ. ಆದ(ೆ ಇಂತಹ ಭಗವಂತ �$ೇSಾ9ಾ\! ಏ;ೆಂದ(ೆ ಅವನನು� Sಾರು ಭV8Wಂದ 
ಒZI;ೊಳU�9ಾ8(ೋ ಅವ%�ೆ ಆತ ಅªೕನ (ಭಕ8ಪ(ಾªೕನ).   
೬೨೬) ಸ:<ೕ:�ಃ 
2D�ಷK.ಾದ, �ೋಷರ�ತ.ಾದ ಸ±ರೂಪ ಎಂದು  ಾ2ಗಳU Sಾರನು� ಗುಣ�ಾನ _ಾಡು9ಾ8(ೋ ಅವನು 
ಸ:<ೕ:�ಃ.  
೬೨೭) 
ನ�ಸಂಶಯಃ 
ಪ�:�ಂದು ವಸು8�ನ ಸಮಗ� *ಾಗೂ Mಾ�ಾ¾  ಾನವYಳ� ಭಗವಂತ2�ೆ ಸಂಶಯ.ೇ ಇಲ7. ನಮ\ 
ಸಂಶಯವನು� 	ಾಶ_ಾಡುವ ಭಗವಂತ 
ನ�ಸಂಶಯಃ. 

ಉDೕಣ�ಃ ಸವ�ತಶ�£ುರ2ೕಶಃ ,ಾಶ±ತI¬ರಃ । 
ಭೂಶ�ೕ ಭೂಷ~ೋ ಭೂ:��,ೆ6ೕಕಃ ,ೆ6ೕಕ	ಾಶನಃ  ॥೮೦ ॥ 

೬೨೮) ಉDೕಣ�ಃ 

ಉಪ/ಉಪ% ಅಂದ(ೆ ಎತ8ರದZ7ರುವ ವಸು8 (ಇದ	ೆ�ೕ ऊपर ಎಂದು �ಂDಯZ7 *ೇಳU9ಾ8(ೆ, ಇಂ?7ೕ�ನZ7 ಇದು 
upper ಆ?�ೆ). ಓDನZ7, ಅಧFಯನದZ7 ಎತ8ರದZ7ರುವವರು ಉAಾ$ಾFಯರು, +ೌ:ಕ.ಾ? ಎತ8ರದZ7ರುವವರು 
ಉDೕಣ�ರು. ಗುಣಪ[ಣ�	ಾದ ಭಗವಂತ ಉDೕಣ�ಃ. 
೬೨೯) ಸವ�ತಶ�£ುಃ 
ಚ£ು ಎಂದ(ೆ 'ಕಣು�'; ಎQೆ7Xೆ ಕಣು�ಳ�ವನು *ಾಗೂ ಎQೆ7Xೆ ಕH�ಟKವನು ಸವ�ತಶ�£ುಃ. 
೬೩೦) ಅ2ೕಶಃ 
ತನ�ೆ ಇ	ೊ�ಬ^ ಒXೆಯ2ಲ7ದವನು ಅ2ೕಶಃ. ಭಗವಂತ2?ಂತ ಎತ8ರದZ7ರುವವನು ಇ	ೊ�ಬ^2ಲ7.  
೬೩೧) ,ಾಶ±ತI¬ರಃ 
Sಾವತೂ8 ಒಂ�ೇ %ೕ: ಇರುವವನು; ಬದQಾವ~ೆ ಇಲ7�ೆ ಆಚಲ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ,ಾಶ±ತI¬ರಃ. 
೬೩೨) ಭೂಶಯಃ 
ಭೂ�ಯZ7 .ಾFzIದವ, 	ಾ	ಾ %ೕ:ಯ ಅವ9ಾರDಂದ ಭೂ�ಯZ7 ಬಂದು 	ೆQೆIದ ಭಗವಂತ ಭೂಶಯಃ. 
೬೩೩) ಭೂಷಣಃ 
ಎಲ7ಕೂ< �ೆಲುವY 2ೕಡುವ ಭಗವಂತ ಭೂಷಣಃ. ಅವನ ಅವ9ಾರ ಭೂ��ೆ ,ೆ6ೕ+ೆ.  
೬೩೪) ಭೂ:ಃ 
ಉನ�:ಯ ಸ±ರೂಪ(Mಾ;ಾರ ಮೂ:�) 
೬೩೫) �,ೆ6ೕಕಃ  
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ಭಗವಂತ2�ೆ ಎಂದೂ ದುಃಖ�ಲ7, ಅವ9ಾರದZ7 _ಾತ� ದುಃಖಪಟKವನಂ9ೆ 9ೋ%ರುವYದನು� ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. 
ಆದ(ೆ ಇದು ;ೇವಲ ನಟ	ೆ ಅNೆKೕ. _ಾನವ ಅವ9ಾರದZ7�ಾ4ಗ _ಾನವರಂ9ೆ ನ¹I, _ಾನವನ 2ಜ.ಾದ 
�ೕವನ ,ೈZಯನು� 9ೋ%I;ೊಡುವYದ;ಾ<? ಅಂತಹ ,ೆ6ೕಕವನು� 9ೋಪ�`I�ಾ4	ೆ@ೕ *ೊರತು, ಅವ2�ೆ 
2ಜ.ಾದ ,ೆ6ೕಕ�ಲ7. 
೬೩೬) ,ೆ6ೕಕ	ಾಶನಃ 
ದುಃಖ�ರದಂ9ೆ _ಾಡುವವ. 

ಅB�Nಾ\ನB�ತಃ ಕುಂ+ೋ �ಶು�ಾ§9ಾ\ �,ೆ6ೕಧನಃ । 
ಅ2ರು�ೊ§ೕಪ�:ರಥಃ ಪ�ದುFy�ೕs�ತ�ಕ�ಮಃ  ॥೮೧॥ 

೬೩೭) ಅB�Nಾ\Á  
ಜಗ:8ನZ7 Sಾವ Sಾವ �ೆಳಕುಗ0.ೆ�ೕ ಅದರ ಮೂಲ ಭಗವಂತ ಅB�Nಾ\Á. ಆತ �ೆಳVನ �ಾ±Qೆಗ0ಂದ 
ಸುತು8ವ%ದವನು. 
೬೩೮) ಅB�ತಃ  
ಎಲ7%ಂದ ಪ[�ಸಲ�ಡುವವನು.  
೬೩೯) ಕುಂಭಃ  
ಕುಂಭ ಎಂದ(ೆ ಮಡ;ೆ. ಸ±ತ8ನು� ಮುB�ಡುವ Aಾ9ೆ�. ಭಗವಂತ ಪ�ಳಯ;ಾಲದZ7 ಎಲ7ವನೂ� ತ	ೊ�ಳ�ೆ 
ಮುB�ಡುವ ಕುಂಭಃ. ಕುಂಭ ಎನು�ವYದ;ೆ< ಭೂ� ಎನು�ವ �,ೇಷ ಅಥ� ಕೂXಾ ಇ�ೆ. ಭೂ�ಯನು� 2��I 
�ೆಳಗುವ ಭಗವಂತ ಕುಂಭಃ.  
೬೪೦) �ಶು�ಾ§9ಾ\  
ಭಗವಂತ ಮತ«Å, ಕೂಮ�, ವ(ಾಹ ರೂಪದZ7 ಭೂ�?0ದು ಬಂದರೂ ಕೂXಾ, ಎQಾ7 ರೂಪದಲೂ7 ಆತ ಪ%ಶುದ§ 
ಸ±ರೂಪ. ಎQಾ7 �ೕವ(ೊಳ?ರುವ ಭಗವಂತ2�ೆ Sಾವ ರೂಪದಲೂ7 ;ೊ¢ೆಯ ಸ�ಶ��ಲ7.  
೬೪೧) �,ೆ6ೕಧನಃ  
�,ೆ6ೕಧನಃ ಎಂದ(ೆ ಪ%ಶುದ§�ೊ0ಸುವವನು. ನಮ\ ಮನI«ನ ತುಂ�ಾ ಭಗವಂತನನು� ತುಂº;ೊಂXಾಗ 
	ಾವY ಶುದ§(ಾಗು9ೆ8ೕ.ೆ. Mಾ�ನ _ಾಡುವYದ%ಂ�ಾಗZೕ, ಒ�ೆ4 ಬಟೆKWಂ�ಾಗZೕ �ೖZ�ೆ *ೋಗುವYDಲ7. 
�,ೆ6ೕಧನ	ಾದ ಭಗವಂತನನು� ಸ�ಾ 	ೆ	ೆಯುವYದ%ಂದ 	ಾವY Aಾವನ(ಾಗು9ೆ8ೕ.ೆ. 
೬೪೨) ಅ2ರುದ§ಃ 
ಅ2ರುದ§ಃ ಎಂದ(ೆ ತXೆWಲ7ದವನು. ಭಗವಂತ ಇಲ7ದ 9ಾಣ�ಲ7. ಎZ7ಯೂ ಕೂXಾ ತXೆ ಇಲ7�ೆ ಇರುವ ಅವ2�ೆ 
ಪ�.ೇಶ�ಲ7ದ 9ಾಣ�ಲ7. ಆದ(ೆ ಭಕ8ವತ«ಲ	ಾದ ಭಗವಂತನನು� 'ಅ2ಗಳU' (Aಾ�ಣ ತತ±ವನು� ಉAಾಸ	ೆ 
_ಾಡುವ Mಾಧಕರು) ತXೆ �`ಯಬಲ7ರು.ಆತ ಭಕ8(ಾªೕನ.   
೬೪೩) ಅಪ�:ರಥಃ 
ಭಗವಂತನನು� ಎದು%ಸುವ ಇ	ೊ�ಂದು ಶV8Wಲ7. ಆತ ಅಪ�:ರಥಃ  
೬೪೪) ಪ�ದುFಮ�ಃ  
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'ದುFಮ�' ಎಂದ(ೆ �ೆಳಕು/ ಾನ/ಸಂಪತು8. ಪ�ದುFಮ�ಃ ಎಂದ(ೆ ಎQಾ7 ಸಂಪತು8ಗಳ Mಾ±�, ಸವ�¶, ಸ.ೇ�ಶ±ರ. 
�ೊFೕ:ಮ�ಯ	ಾದ ಭಗವಂತ ಪ�ದುFಮ�ಃ.  
೬೪೫) ಅ�ತ�ಕ�ಮಃ 
ಭಗವಂತ ಎ~ೆWರದ Aೌರುಷದವನು. ಅವನ �ಕ�ಮ ಅ�ತ. 	ಾಶ�ಲ7ದ, ಅಳ9ೆ�ೆ ಎಟುಕದ, ನಶ±ರವಲ7ದ, 
ಅನಂತ.ಾದ Aೌರುಷದ ಖ2Sಾದ ಭಗವಂತ ಅ�ತ�ಕ�ಮಃ. 

;ಾಲ	ೇ�2*ಾ �ೕರಃ ,ೌ%ಃ ಶ6ರಜ	ೇಶ±ರಃ । 
:�Qೋ;ಾ9ಾ\ :�Qೋ;ೇಶಃ ;ೇಶವಃ ;ೇ¤*ಾ ಹ%ಃ  ॥೮೨॥ 

೬೪೬) ;ಾಲ	ೇ�2*ಾ 
;ಾಲ	ೇ� ಎನು�ವವನು ಒಬ^ ಅಸುರ. ಆತ	ೇ ಕಂಸ	ಾ? ಹು¹Kದು4. 9ಾವY ಬಯIದಂ9ೆ ;ಾಲವನು� ಬಳಸುವ 
Qೋಕಕಂಟಕರನು� ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವYದ;ೊ<ೕಸ<ರ ಭೂ�?0ದು ಬರುವ ಭಗವಂತ ;ಾಲ	ೇ�2*ಾ. 
;ಾಲವನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಬ�ಹ\ನನೂ� ಒಂದು Dನ ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವ (ಮ*ಾಪ�ಳಯದZ7) ಭಗವಂತ 
;ಾಲ	ೇ�2*ಾ. 
೬೪೭) �ೕರಃ  
ಪ(ಾಕ�ಮ,ಾZ  
೬೪೮) ,ೌ%ಃ  
ಶ6ರ%�ೆಲ7 ಈಶ±ರ. ಅ	ಾFಯದ �ರುದ§ *ೋ(ಾಡುವ ಎQಾ7 ಶ6ರ(ೊಳ?ದು4 ದುಷK ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವ 
ಭಗವಂತ ,ೌ%ಃ. ಶ6ರMೇನನ(ವಸು�ೇವನ ತಂ�ೆ) ವಂಶದZ7 ಹು¹Kಬಂದ ಅವ9ಾರಪYರುಷ ಭಗವಂತ ,ೌ%ಃ.   
೬೪೯) ಶ6ರಜ	ೇಶ±ರಃ  
ಶ6ರ%�ೆQಾ7 ಒXೆಯ. 
೬೫೦) :�Qೋ;ಾ9ಾ\  
ಮೂರು Qೋಕಗಳ ಎQಾ7 �ೕವ(ೊಳ?ರುವ ಅಂತSಾ��. ಮೂರು QೋಕದZ7 2ಂತು ಎಲ7ವನೂ� _ಾಡುವ 
ಭಗವಂತ :�Qೋ;ಾ9ಾ\.  
೬೫೧) :�Qೋ;ೇಶಃ 
ಮೂರು Qೋಕಗಳ Mಾ±�.  
೬೫೨) ;ೇಶವಃ 
;ೇಶDಂದ ಆ�+ಾ�ವ *ೊಂD ಅವ9ಾರ.ೆ:8ದ ಗುಂಗುರು ಕೂದZನ �ೆಲುವ(ಕೃಷ�). ಸೂಯ�ನ VರಣಗಳZ7 
2ಂತು ಇ`ೕ ಜಗ:8�ೆ ಶV8 ಪ�$ಾನ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ;ೇಶವಃ. 
ಕಹ+ಈಶ-;ೇಶ. ಕಹ ಅಂದ(ೆ ಬ�ಹ\ಶV8, ಈಶ ಎಂದ(ೆ ¤ವಶV8. ಭಗವಂತ ಬ�ಹ\ಶV8 ಮತು8 ¤ವಶV8�ಳ?ನ 
ಪರಶV8. �ೆಳ;ಾ?, ಮ¢ೆSಾ?, ಸೂಯ�Vರಣ�ೊಳ�ೆ ಸ2��ತ	ಾದ ಭಗವಂತ ;ೇಶವಃ.    
೬೫೩) ;ೇ¤*ಾ 
;ೇ¤ ಎನು�ವ ಅಸುರನನು� ಸಂ*ಾರ _ಾ`ದವನು, ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಸೂಯ�ನನೂ�, Aಾ�ಣತತ±ವನೂ� 
ಸಂಹ%ಸುವವನು. 
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ಸೂಯ�ನನು� ಮುಳUಗು.ಾಗ, ಮೂಡು.ಾಗ ಮತು8 ಗ�ಹಣ;ಾಲದZ7 	ೇರ.ಾ? 	ೋಡ�ಾರದು. 2ೕ%ನZ7 
ಸೂಯ�ನ ಪ�:ºಂಬವನು� 	ೋಡುವYದು ಕH��ೆ *ಾ2ಕರ. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಆ VರಣಗಳZ7 ದುಷK ಶV8ಗ0ರುತ8.ೆ. 
ಇಂತಹ ದುಷKಶV8ಗಳನು� ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ;ೇ¤*ಾ. 
�ೆ0�ೆE ಸೂ�ೕ�ದಯ.ಾದ�ೕಲೂ ಮಲ? 2�ೆ4 _ಾಡುವಂ9ೆ _ಾಡುವ ಅಸುರಶV8ಯನು� (ಮಂ�ೇಹನನು�) 
	ಾಶ_ಾಡುವ ಭಗವಂತ ;ೇ¤*ಾ. 
೬೫೪) ಹ%ಃ 
ನಮ\ ಎQಾ7 ಸಮMೆFಗಳನು�, ಸಂMಾರ ಬಂಧನವನು� ಪ%ಹ%ಸುವ, ;ೊ	ೆ�ೆ ಸಮಸ8 �ಶ±ವನು� ಸಂಹ%ಸುವ 
ಭಗವಂತ ಹ%ಃ. 
ಅನಂತ ರೂಪದZ7 �ಶ±�ೊಳ�ೆ �ಹ%ಸುವ, ಭV8Wಂದ ಅz�Iದ ಆಹು:ಯನು� I±ೕಕ%ಸುವ ಭಗವಂತ, 
ಹ%ದ±ಣ�	ಾ? ಇ`ೕ ಭೂ�ಯZ7 ಸಸF ಸಮೃD§ _ಾ`ದ ಹ%ಃ.  

;ಾಮ�ೇವಃ ;ಾಮAಾಲಃ ;ಾ�ೕ ;ಾಂತಃ ಕೃ9ಾಗಮಃ । 
ಅ2�ೇ�ಶFವಪY��ಷು��ೕ�(ೋನಂ9ೋ ಧನಂಜಯಃ  ॥೮೩॥ 

೬೫೫) ;ಾಮ�ೇವಃ  
ಈ 	ಾಮದ �ೕQೊ�ೕಟದ ಅಥ� ಎಲ7%ಗೂ Bರಪ%Bತ. ಮನುಷFನ ಬದುVನZ7 ಬಯ;ೆ *ಾಗೂ ಅ%ವY (desire 
and wisdom) �ೈತನFದ ಮೂಲಭೂತ ಧಮ�. ';ಾಮ' ಸಂಸÏತದZ7 Mೌಂದಯ�ದ ಸಂ;ೇತ. ಅಂದ(ೆ 
ಸುಂದರ.ಾದದ4ನು� ಬಯಸುವYದು ';ಾಮ'. 'ಸುಂದರ' ಅಂದ(ೆ z�ಯ.ಾದದು4. ಸುಂದರ.ಾದದ4ನು�, ಅಥ.ಾ 
z�ಯ.ಾದದ4ನು� ಬಯಸುವYದು ;ಾಮ. Mೌಂದಯ� ವಸು8�ನZ7ಲ7, 	ಾವY 	ೋಡುವ ದೃ�KಯZ7�ೆ. ನಮ�ೆ 
SಾವYದು ಇಷK²ೕ ಅದು ನಮ�ೆ ಸುಂದರ.ಾ? ;ಾಣುತ8�ೆ. �ೕ�ೆ ಇರುವ ;ಾಮವನು� ಈXೇ%ಸುವ ;ಾಮ�ೇವ 
(ಮನ\ಥ) ನy\ಳ?ದು4 ��ಧ ರೂಪದ ಬಯ;ೆಗಳನು� ಪ��ೋDI, ;ಾಮ	ೆಗಳನು� ಈXೇ%I, ಆನಂದವನು� 
;ೊಟುK �ಹ%ಸುವವ. 
ಮನ\ಥ �ಷು��ನ ಮಗ; ಅವ	ೇ ¤ವನ ಮಗ ಸ<ಂದ (ಷಣು\ಖ), ಅವ	ೇ ಬ�ಹ\ನ ಮಗ ಸನತು<_ಾರ. ನಮ�ೆ 
;ಾಮ	ೆಗಳನು� 2ೕಡುವ *ಾಗೂ ಅದನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಮನ\ಥ; ಸನತು<_ಾರ, ಷಣು\ಖ	ೊಳ?ರುವ, ಸವ� 
;ಾಮಗಳನು� �ೆದ4 ಭಗವಂತ ;ಾಮ�ೇವಃ.   
೬೫೬) ;ಾಮAಾಲಃ 
ನಮ\ ಎQಾ7 ಬಯ;ೆಗಳನು� ರ£~ೆ _ಾಡುವವನು ಭಗವಂತ. ನಮ\ ಬಯ;ೆ ನಮ\ ಅªೕನ ಅಲ7. ಧಮ� ;ಾಯ� 
_ಾಡ�ೇಕು ಎನು�ವ ;ಾಮ ಇಲ7Dದ4(ೆ ಧಮ��ಲ7! ಹಣವನು� ಧಮ� ;ಾಯ�;ೆ< �2�ೕ?ಸ�ೇಕು ಎನು�ವ 
;ಾಮ	ೆ ಇಲ7Dದ4(ೆ 'ಅಥ�;ೆ<' �ೆQೆWಲ7. ;ಾಮ ಇಲ7Dದ4(ೆ ಎಲ7ವ[ ಅMಾಧF. ಬಯ;ೆ@ೕ ಇಲ7ದ ಬದುVಲ7. 
ಬಯ;ೆ ;ೆಟKದ4ಲ7, ಆದ(ೆ ಕುI«ತ.ಾದ ಬಯ;ೆ ;ೆಟKದು4. ನಮ�ೆ ಒ¢ �ೆಯ ಬಯ;ೆಯನು� ;ೊಟುK ಅದನು� ಪ[(ೈI 
ಉದ§%ಸುವ ಭಗವಂತ ;ಾಮAಾಲಃ. 
೬೫೭) ;ಾ�ೕ  
;ಾ�ೕ ಅಂದ(ೆ ;ಾಮ ಉಳ�ವನು ಎಂದಥ�ವಲ7. ;ಾಮದ ಒXೆಯ ;ಾ�ೕ. ಜಗ:8ನZ7 ;ಾಮ	ೆಗಳನು� 
Aೆ�ೕ(ೇzಸುವ ಮನ\ಥನ ಅಪ� ಭಗವಂತ ;ಾ�ೕ. 
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೬೫೮) ;ಾಂತಃ 
ರ:-ಮನ\ಥ%�ೆ ರೂಪ;ೊಟK ಭಗವಂತ ಎಲ7ರೂ ಬಯಸುವಂತಹ ಪರಮಸುಂದರ ಮೂ:�. ಅತFಂತ ಸುಂದರ 
_ಾಂಗZಕ ರೂಪ ಆತನದು4. ಇZ7 Mೌಂದಯ� ಎಂದ(ೆ �ಾಹF Mೌಂದಯ�ವಲ7, ಪಂಚಭೂತಗ0ಂ�ಾದ 
Mೌಂದಯ�ವಲ7,   ಾ	ಾನಂದಗ0ಂದ ತುಂºದ ಪ%ಪ[ಣ� Mೌಂದಯ�. ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಮೂ:� ಭಗವಂತ 
;ಾಂತಃ.   
೬೫೯) ಕೃ9ಾಗಮಃ 
yಟK yದಲು  ಾನವನು�, .ೇದವನು�, ಚತುಮು�ಖ2�ೆ ಉಪ�ೇಶ _ಾ` ಜಗ:8�ೆ ಆಗಮನದ ರೂಪದZ7 
;ೊಟKವ ಭಗವಂತ. ಆತ ಆಗಮಗ0ಂದ ಕೃತ	ಾದವನು. ಸಮಸ8 ಆಗಮಗ0ಂದQೇ :0ಯ�ೇ;ಾದವನು. 
ಭೂ��ೆ ಇ0ದು ಬಂದು, .ೇದ-ಪY(ಾಣವನು� ರBI ;ೊಟುK, ಶೃ:-ಸು8:ಗಳನು� 2ೕ`ದ ಭಗವಂತ ಕೃ9ಾಗಮಃ. 
೬೬೦) ಅ2�ೇ�ಶFವಪY 
ಇಂಥ�ೆ4ೕ ಎಂದು 2ರೂzಸಲು ಆಗದ ಆBಂತF ರೂಪ ಭಗವಂತನದು4. '2�ೇ�ಶ' ಎಂದ(ೆ ಇದು ಇಂತ�ೆ4ೕ ಎಂದು 
ಮನಸು« ಗ��ಸುವ ರೂಪ. ಕೃಷ�ನನು�, (ಾಮನನು�, .ಾFಸರನು� ಕಂಡವ%�ಾ4(ೆ. ಆದ(ೆ ಅದು ಕಂಡು ಗ��ಸುವ 
ರೂಪವಲ7. SಾವYದನು� 2ರೂzಸQಾಗ�ೇ _ಾತು ಮೂಕ.ಾಗುತ8�ೋ, ಮನಸು« ಸ±ಚ¼.ಾಗುತ8�ೋ, ಅಂತಹ 
ಆನಂದಮಯ ರೂಪ ಎಂದು ಉಪ2ಷತು8 *ೇಳUತ8�ೆ. �ೕ�ೆ ಮನI«ನ Bಂತ	ೆ�ೆ �ೕ%ದ ರೂಪವYಳ� ಭಗವಂತ 
ಅ2�ೇ�ಶFವಪY.  
೬೬೧) �ಷು�ಃ 
ಎQಾ7 ಕXೆಯೂ, ಎಲ7ರ ಒಳಗೂ-*ೊರಗೂ ತುಂºರುವ, _ಾತು ಮನI«�ೆ �ೕ%ದ ಅನಂತ ಶV8 ಭಗವಂತ 
�ಷು�ಃ. 
೬೬೨) �ೕರಃ  
ಎಲ7ವನೂ� 2ಗ��ಸಬಲ7 Aೌರುಷ,ಾZ. '�' ಅಂದ(ೆ ಪ� (ಗರುಡ), 'ಈರ' ಅಂದ(ೆ Aಾ�ಣ�ೇವರು. ಗರುಡ-
Aಾ�ಣರನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಪ(ಾಶV8 ಭಗವಂತ �ೕರ. 
೬೬೩) ಅನಂತಃ 
ಅಳ9ೆ�ೆ Iಗದ ಅನಂತ ಶV8. ಆತ ;ಾಲತಃ, �ೇಶತಃ, ಗುಣತಃ ಅನಂತ.  
೬೬೪) ಧನಂಜಯಃ 
ಅಜು�ನನZ7 ಸ2��ತ	ಾ? ಅವನನು� ಧನಂಜಯ	ಾ? _ಾ`ದ ಭಗವಂತ ಧನಂಜಯಃ. ಜಗ:8ನZ7ರುವ ಎQಾ7 
ಸಂಪತು8 ಆತನ Mೊತು8. ಆದ4%ಂದ 'ನನ�ದು' ಎನು�ವ ಅಹಂ;ಾರ ºಟುK ಆ ಧನಂಜಯನZ7 ಶರ~ಾಗ�ೇಕು. 

ಬ�ಹ\~ೊFೕ ಬ�ಹ\ಕೃದ^Ã*ಾ\ ಬ�ಹ\ ಬ�ಹ\�ವಧ�ನಃ । 
ಬ�ಹ\��ಾ^Ãಹ\~ೋ ಬ��Ñ ಬ�ಹ\ ೋ �ಾ�ಹ\ಣz�ಯಃ  ॥೮೪॥ 

೬೬೫) ಬ�ಹ\ಣFಃ 
ಚತುಮು�ಖ ಬ�ಹ\2�ೆ ಬಹಳ z�ಯ.ಾದವನು (�ತ	ಾದವನು) ಬ�ಹ\ಣFಃ.  ಬ�ಹ\ ಎನು�ವYದ;ೆ< '�ೕವರು', 
'.ೇದ' ಎನು�ವ ಇತರ �,ೇಷ ಅಥ�ಗ0.ೆ. ಸಮಸ8 �ೕವ�ಾತಕೂ< �ತ	ಾ?, ಸ�ಾ �ೊ9ೆ�ೆ ಇರತಕ< �ೆ¢ೆಯ 
ಭಗವಂತ ಬ�ಹ\ಣFಃ.  ಸಮಸ8 .ೇದಗ0ಂದ ಪ�:AಾದF	ಾದ ಭಗವಂತ ಬ�ಹ\ಣFಃ   
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೬೬೬) ಬ�ಹ\ಕೃ¾  
ಸೃ�Kಯ ಆರಂಭದZ7 ಚತುಮು�ಖ ಬ�ಹ\ನನು� ಸೃ�KI .ೇ�ೋಪ�ೇಶ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ, ಸಮಸ8 �ೕವ 
�ಾತಗ0�ೆ ಆSಾ �ೕವದ ಕಮ�;ೆ< ತಕ<ಂ9ೆ, ಸ±ರೂಪ;ೆ< ತಕ<ಂ9ೆ, �ೇಹವನು� ;ೊಟುK ಬದುಕನು� ;ೊಟK 
ಬ�ಹ\ಕೃ¾. 
೬೬೭) ಬ�*ಾ\ 
ಸೃ�K�ೆ ;ಾರಣ	ಾದ ಚತುಮು�ಖ	ೊಳ?ದು4 ಸೃ�K _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಬ�*ಾ\ (ಈ 	ಾಮ ಪYರುಷ ರೂಪದZ7�ೆ 
ಅಥ.ಾ ಪYZ7ಂಗ)  
೬೬೮) ಬ�ಹ\  
ಭಗವಂತ ಎಲ7V<ಂತ �ೊಡÂ ತತ± (ಬ�ಹ\-ನಪYಂಸಕ Zಂಗ; ಇದು ಸಂಸÏತದZ7ರುವ �,ೇಷ. ಇದು ಗಂಡು-*ೆH�ನ 
�ೌಬ�ಲFದ Qೇಪ�ಲ7�ೆ ನಮ\ನು� ಪ[ಣ�9ೆ�ೆ ಒಯುFವ, ಎಲ7V<ಂತ �ೊಡÂ ತತ± ಭಗವಂತ ಎನು�ವYದನು� 
ಸೂBಸುತ8�ೆ)  
೬೬೯) ಬ�ಹ\�ವಧ�ನಃ 
�ೕವ�ಾತದ +ೌ:ಕ  �ೆಳವH�ೆ�ೆ �ೇ;ಾದ �ೇಹವನು� ;ೊಟುK �ೆ¢ೆIದ ಭಗವಂತ ಬ�ಹ\�ವಧ�ನಃ. ಎಲ7V<ಂತ 
�ೊಡÂ �ೕವ ಚತುಮು�ಖ ಬ�ಹ\ನನು� ಸೃ�K_ಾ`, .ೇದ � ಾನವನು� �ೆ¢ೆI, �Mಾ8ರ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ 
ಬ�ಹ\�ವಧ�ನಃ 
೬೭೦) ಬ�ಹ\�¾  
.ೇದವನು� ಪ[ಣ�.ಾ? :0ದವನು ಬ�ಹ\�¾.  +ಾರ:ೕಯ ನಂº;ೆಯ ಪ�;ಾರ .ೇದವನು� Sಾರೂ 2_ಾ�ಣ 
_ಾ`ಲ7. *ಾ?ದ4(ೆ .ೇದ *ೇ�ೆ 2_ಾ�ಣ ಆWತು ? Aಾ�Bೕನರು *ೇಳUವಂ9ೆ .ೇದ ನಮ\ intellectual 
compilation ಅಲ7 ಅದು intuitional compilation. ಅಂದ(ೆ  ಾ2ಗ0�ೆ ತನ�ಷK;ೆ< *ೊ¢ೆದದು4. ಇದ	ೆ�ೕ 
ಕು_ಾರ.ಾFಸ: "	ಾನು ;ೇವಲ Zz�ಾರ, ಭಗವಂತ *ೇ0ದ4ನು� 	ಾನು ಬ(ೆ�ೆ" ಎಂD�ಾ4	ೆ. ನೂFಟÁ 
ºೕಳU:8ರುವ ಹಣ�ನು� 	ೋ` ಭೂ�ಯ ಗುರು9ಾ±ಕಷ�~ೆಯನು� ಕಂಡು �`ದಂ9ೆ- ಇ�ೆಲ7ವ[ intuitional flash. 
?ೕ9ೆಯZ7 ¤�ೕಕೃಷ� *ೇಳUವಂ9ೆ: 

.ೇ�ೈಶ� ಸ.ೈ�ರಹ�ೕವ .ೇ�ೊFೕ .ೇ�ಾಂತಕೃ� .ೇದ��ೇವ �ಾಹ{ ॥ (ಅ-೧೫, ,ೆ67ೕ-೧೫) 
ಅಂದ(ೆ " .ೇ�ಾಂತ ಸೂತ�ಗಳ	ೊ(ೆದವನು, .ೇದಗಳ ಮಮ�ವನ�%ತವನು 	ಾ	ೇ" ಆದ4%ಂದ .ೇದವನು� 
ಸಂಪ[ಣ� :0ದವನು ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಬ�ಹ\�¾.  
೬೭೧) �ಾ�ಹ\ಣಃ  
ನಮ\Z7 ಜ2.ಾರ *ಾVದವರು �ಾ�ಹ\ಣರು. ಆದ(ೆ 2ಜ.ಾದ �ಾ�ಹ\ಣ ಎಂದ(ೆ .ೇದ.ೇದF. (He who knows 
Brahman). .ೇದವನು�, ಭಗವಂತನನು� :0ದವ �ಾ�ಹ\ಣ. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತನನು� ಮತು8 .ೇದವನು� 
ಪ[ಣ�.ಾ? :0ದವ ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ! .ೇದದ ಪ[ಣ� ಅಥ� ಭಗವಂತನನು� ºಟK(ೆ ಇ	ಾF%ಗೂ :0Dಲ7. 
ಆದ4%ಂದ ಭಗವಂತ �ಾ�ಹ\ಣಃ  
೬೭೨) ಬ��Ñ  
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ಬ�ಹ\ ಉಳ�ವನು ಬ��Ñ. ಎಲ7V<ಂತ ಬೃಹ¾ ಆದ ಈ �ಶ±ದ ಬ�ಹ\ ಭಗವಂತ ಬ��Ñ. ಈ �ಶ±ವನು� 2��Iದ 
ಚತುಮು�ಖನ ತಂ�ೆ, ಇ`ೕ ಜಗ:8ನ ಎQಾ7 ರಹಸFಗಳನು� Mೆ(ೆ�`ದ .ೇದ.ಾಙ\ಯ ಭಗವಂತ ಬ��Ñ.  
೬೭೩) ಬ�ಹ\¶ಃ 
ಬ�ಹ\ (.ೇದ)ವನು� :0ದವ, ಇ`ೕ �ಶ±ವನು�, �ೕವ�ಾತವನು� :0ದ ಭಗವಂತ ಬ�ಹ\¶ಃ. 
೬೭೪) �ಾ�ಹ\ಣz�ಯಃ 
ಬ�ಹ\ ಾ2ಗ0�ೆ z�ಯ	ಾದವ *ಾಗೂ ಬ�ಹ\ ಾ2ಗಳನು� z�ೕ:ಸುವ ಭಗವಂತ �ಾ�ಹ\ಣz�ಯಃ. 

ಮ*ಾಕ�yೕ ಮ*ಾಕ_ಾ� ಮ*ಾ9ೇ�ಾ ಮ*ೋರಗಃ । 
ಮ*ಾಕ�ತುಮ�*ಾಯ�ಾ± ಮ*ಾಯ ೋ ಮ*ಾಹ�ಃ  ॥೮೫॥ 

೬೭೫) ಮ*ಾಕ�ಮಃ 
ಕ�ಮ ಎಂದ(ೆ '%ೕ:' ; ಭಗವಂತನ ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರ ಆಕI\ಕವಲ7. ಅದು ಕ�ಮಬದ§.ಾದ V�@. ಎಲ7ವನೂ� 
ಕ(ಾರುವ;ಾ<? ಗHತಬದ§.ಾ? _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಮ*ಾಕ�ಮಃ. ಅನಂತ ;ಾಲDಂದ ಈ ಪ�ಪಂಚ ನXೆದು 
ಬಂD�ೆ, *ಾಗೂ ಮುಂದುವ%ಯುತ8�ೆ. ಈವ(ೆ�ೆ ಅನಂತ ಪ�ಪಂಚ ಸೃ�KSಾ?�ೆ *ಾಗೂ ಇನು� ಮುಂ�ೆ ಅನಂತ 
ಪ�ಪಂಚ ಸೃ�KSಾಗZ�ೆ. ಆದ(ೆ ಪ�:�ಂದು ಸೃ�Kಯೂ ಕ�ಮಬದ§. ಪ�:�ಂದಕೂ< ಒಂದು Qೆ;ಾ<�ಾರ��ೆ. 
ಅದರಂ9ೆ@ೕ ಈ �ಶ± ನXೆಯುತ8�ೆ. ಆದ4%ಂದ ಈ ಪ�ಪಂಚದZ7 ನXೆಯುವ ಪ�:�ಂದು ಘಟ	ೆಯೂ 
ಪ[ವ�2$ಾ�%ತ. 
೬೭೬) ಮ*ಾಕ_ಾ� 
ಈ �ಶ±ದZ7 ಮಹ9ಾ8ದ ಕಮ� ಎಂದ(ೆ ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರ. ಇಂತಹ ಮ*ಾ ಕಮ�ವನು� 2ವ��ಸುವ ಭಗವಂತ 
ಮ*ಾಕ_ಾ�. ನಮ\ ;ೈಯZ7 ಮಹ9ಾ8ದ ಕಮ�ವನು� _ಾ`ಸುವವನೂ ಅವ	ೇ. 
೬೭೭) ಮ*ಾ9ೇ�ಾಃ 
9ೇಜI«ನZ7 �ೆಳVನ ಶV8W�ೆ, ,ಾಖ ;ೊಡುವ ಶV8W�ೆ *ಾಗೂ ಸುಡುವ ಶV8ಯೂ ಇ�ೆ. ಇNೆKೕ ಅಲ7�ೆ 
9ೇಜI«ನZ7 ಪಚನ ಶV8W�ೆ. ಜಗ:8ನZ7 ನXೆಯುವ 9ೇಜI«ನ ಪ�:�ಂದು V�@ಯ ಮೂಲ ಭಗವಂತ 
ಮ*ಾ9ೇ�ಾಃ. ಆತ ಎಲ7ವನೂ� �ೆಳ?ಸುವ �ೆಳಕು. ?ೕ9ೆಯZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ: 

ನ ತ� +ಾಸಯ9ೇ ಸೂ�ೕ� ನ ಶ,ಾಂ;ೋ ನ Aಾವಕ 
ಯ� ಗ9ಾ± ನ 2ವತ�ಂ9ೇ ತ� $ಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ (ಅ-೧೫, ,ೆ67ೕ-೦೬) 

ಅಂದ(ೆ "ಅದನು� ಸೂಯ� �ೆಳ?ಸQಾರ; ಚಂದ� �ೆಳ?ಸQಾರ; �ೆಂV ಕೂXಾ. ಅದರತ8 9ೆರ0ದವರು ಮ9ೆ8 
ಮರಳUವYDಲ7. ಅದು ನನ� �%ಯ ರೂಪ". �ೕ�ೆ �ೆಳಕುಗ0�ೆ �ೆಳಕು 2ೕಡುವ ಮ*ಾ 9ೇಜಸು« ಭಗವಂತ 
ಮ*ಾ9ೇ�ಾಃ. 
೬೭೮) ಮ*ೋರಗಃ 
ಉರಗ ಎಂದ(ೆ *ೊಟೆK *ೊMೆದು;ೊಂಡು *ೋಗುವ Aಾ�H; ಅದನು� ಸಪ� ಎನು�9ಾ8(ೆ. *ೆXೆ ಇರುವ *ಾವY 
'	ಾಗರ'. ಭಗವಂತ �ೊಡÂ ಉರಗದ �ೕQೆ ಮಲ?ದ ,ೇಷ,ಾ�. ,ೇಷ,ಾ� ಎಂದ(ೇನು ಎನು�ವYದನು� 	ಾವY 
ನy\ಳ?ರುವ �ೇವರನು� ;ಾಣಲು ಪ�ಯ:�I�ಾಗ _ಾತ� :0ಯುತ8�ೆ. ಈ �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ನಮ\ 
�ೇಹ�ೊಳ�ೆ ಮೂQಾ$ಾರDಂದ ಸಹMಾ�ರದವ(ೆ�ೆ �ೇ(ೆ �ೇ(ೆ ಶV8 ;ೇಂದ�ಗ0.ೆ. ಮೂQಾ$ಾರದZ7 
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ಮ`;ೆ*ಾV ತQೆಯನು� ;ೆಳ?ಟುK ಮಲ?ದ ಉರಗದ I¬:ಯZ7 ಕುಂಡZ2 ಶV8 ಅಡ?�ೆ. ;ೆಳಮುಖ.ಾ?ರುವ ಈ 
ಶV8;ೇಂದ�Dಂದ ಶV8 Aಾತ.ಾಗುತ8�ೆ. ಇಂತಹ *ಾವನು� ;ೆಣVದ(ೆ _ಾತ� ಅದು *ೆXೆ ಎತು8ತ8�ೆ; ಆಗ ಶV8 
�ೕಲು\ಖ.ಾ? Mಾ±ªNಾ3ನ-ಮHಪ[ರ-ಅ	ಾಹತ-�ಶುD§-ಆ ಾ-ಸಹMಾ�ರ, �ೕ�ೆ ಹಂತ ಹಂತ.ಾ? 
�ೕQೇರುತ8�ೆ. ನಮ\ ಆ ಾ ಚಕ�.ೇ �ೕರ Mಾಗರ. ಇಂತಹ �ೕರ MಾಗರದZ7 ಸಹMಾ�ರದತ8 *ೆXೆ@:8 2ಂತ 
,ೇಷ ಶV8 *ಾಗೂ ಅದರ �ೕQೆ ಮಲ? ದಶ�ನವ2�ೕಯುವ ಅನಂತ ಪದ\	ಾಭ ಭಗವಂತ ಮ*ೋರಗಃ. 
೬೭೯) ಮ*ಾಕ�ತುಃ 
'ಕ�ತು' ಎಂದ(ೆ ಒಂದು ಅಥ�ದZ7 ಕಮ� ಅಥ.ಾ V�@; ಇ	ೊ�ಂದು ಅಥ�  ಾನ. 2ಶ�ಯ ಅಥ.ಾ ಖBತ 
 ಾನDಂದ ಕಮ�(ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರ) _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಮ*ಾಕ�ತುಃ. ಯ¶ದZ7 ಮೂರು*ೊತು8 _ಾಡತಕ< 
ಯ¶ಕಮ� ಕ�ತು. 	ಾವY _ಾಡುವ ಯ¶-Sಾ�ಾDಗಳU ಭಗವಂತನZ7 ಅz�ತ.ಾ�ಾಗ ಅದು 
ಮ*ಾಕ�ತು.ಾಗುತ8�ೆ. �ೕ�ೆ 2ಶ�ಯ  ಾನDಂದ _ಾಡುವ ಯ¶ವನು� I±ೕಕ%ಸುವ ಭಗವಂತ ಮ*ಾಕ�ತುಃ.  
೬೮೦) ಮ*ಾಯ�ಾ± 
'ಯ�ಾ±' ಎಂದ(ೆ ಯ¶ _ಾ`ಸುವ ಯಜ_ಾನ. ಭಗವಂತ �%ಯ Sಾಜಕ. ಯಜ_ಾನ	ೊಳ�ೆ 2ಂತು 
ಎಲ7ವನೂ� _ಾ`ಸುವ ಆತ ಮ*ಾಯ�ಾ±. 
೬೮೧) ಮ*ಾಯ¶ 
Sಾ%ಂದ ಯ¶ ಮಹ9ಾ8ಗುತ8�ೋ ಅವನು ಮ*ಾಯ¶. ಯ¶ದZ7 	ೆQೆI, ಯ¶ಗ0ಂದ ಆ(ಾಧF	ಾದ 
ಭಗವಂತ ಮ*ಾಯ¶.  
೬೮೨) ಮ*ಾಹ�ಃ 
ಯ¶ದZ7 ಅz�ಸುವ ಹ�ಸ«ನು� I±ೕಕ%ಸುವ, SಾಗDಂದ ಆ(ಾªಸಲ�ಡುವ, �ೇವ9ೆಗಳ ಒXೆಯ, ಸವ�ಶಬ4 
.ಾಚF ಭಗವಂತ ಮ*ಾಹ�ಃ. 

ಸ8ವFಃ ಸ8ವz�ಯಃ Mೊ8ೕತ�ಂ ಸು8:ಃ Mೊ8ೕ9ಾ ರಣz�ಯಃ । 
ಪ[ಣ�ಃ ಪ[ರW9ಾ ಪYಣFಃ ಪYಣFVೕ:�ರ	ಾಮಯಃ  ॥೮೬॥ 

೬೮೩) ಸ8ವFಃ 
ಎQಾ7 Mೊ8ೕತ�ಗ0ಂದ ಸು8:ಸಲ�ಡ�ೇ;ಾದವನು ಸ8ವFಃ.  
೬೮೪) ಸ8ವz�ಯಃ  
	ಾವY ಭV8Wಂದ Mೊ8ೕತ� _ಾ`ದ(ೆ ಅದನು� z�ೕ:ಸುವವನು.  
೬೮೫) Mೊ8ೕತ�{ 
ಸು8:ಗಳZ7 .ಾಚF	ಾ? 	ೆQೆIದವನು.  
೬೮೬) ಸು8:ಃ 
ಸ8ವನ V�@ಯZ7 ಇರುವವನು.  
೬೮೭) Mೊ8ೕ9ಾ  
ಸು8:ಸುವವನೂಳ?ರುವವನು.  
೬೮೮) ರಣz�ಯಃ  
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ಗುಣ�ಾನ _ಾಡುವ .ೇದ ಶಬ4ವನು� �ಚು�ವವನು. ದುಷKರ �ೊ9ೆ�ೆ ಕದನ ಕುತೂಹZ. 
೬೮೯) ಪ[ಣ�ಃ 
	ಾವY ,ಾಂ: ಮಂತ�ಗಳZ7 ಈ %ೕ: *ೇಳU9ೆ8ೕ.ೆ: 

ಓಂ ಪ[ಣ�ಮದಃ ಪ[ಣ��ದಂ ಪ[~ಾ�¾ ಪ[ಣ�ಮುದಚF9ೆ. 
ಪ[ಣ�ಸF ಪ[ಣ�_ಾ�ಾಯ ಪ[ಣ��ೕ.ಾವ¤ಷF9ೆ  

ಓಂ ,ಾಂ:ಃ ,ಾಂ:ಃ ,ಾಂ:ಃ 
ಅಂದ(ೆ "ಅದೂ ಪ[ಣ�, ಇದೂ ಪ[ಣ�, ಪ[ಣ�Dಂದ ಪ[ಣ� ಉಂಟಾಗುತ8�ೆ, ಪ[ಣ�Dಂದ ಪ[ಣ�ವನು� 
9ೆ�ೆದು *ಾVದ(ೆ ಪ[ಣ�.ೇ ಉ0ಯುತ8�ೆ" ಎಂದಥ�. ಭಗವಂತ ನy\ಳಗೂ ಇ�ಾ4	ೆ *ೊರಗೂ ಇ�ಾ4	ೆ. ಆತ 
ಒಳಗೂ ಪ[ಣ�, *ೊರಗೂ ಪ[ಣ�. ಆತ ಅವ9ಾರದಲೂ7 ಪ[ಣ�, ಅವ9ಾರದ ನಂತರವ[ ಪ[ಣ�. ಆತ 
ಹಣ9ೆಯಂ9ೆ. ಒಂದು ಹಣ9ೆWಂದ ಇ	ೊ�ಂದು, ಇ	ೊ�ಂದ%ಂದ ಮ9ೊ8ಂದು �ೕ�ೆ ಸಹMಾ�ರು ಹಣ9ೆಗಳನು� 
ಹB�ದರೂ, ಮೂಲ ಹಣ9ೆ ಏನನೂ� ಕ¢ೆದು;ೊಳU�ವYDಲ7. ಎQಾ7 ಸದುEಣಗ0ಂದ ಪ[ಣ�	ಾದ ಸವ� ಶಬ4.ಾಚF 
ಭಗವಂತ ಪ[ಣ�ಃ.   
೬೯೦) ಪ[ರW9ಾ  
ನಮ�ೆ ಯ×ಾಥ�  ಾನ ;ೊಟುK yೕ£ದತ8 ;ೊಂXೊಯುFವ ಭಗವಂತ ಪ[ರW9ಾ. ಭಗವಂತ ಸೂಯ�	ಾದ(ೆ 
	ಾವY �ಂಚು ಹುಳದಂ9ೆ, ಆತ ಕಡQಾದ(ೆ 	ಾವY ;ೊಡದಂ9ೆ. ಕಡZ2ಂದ 	ಾವY ನಮ\ನಮ\ ;ೊಡವನು� 
ತುಂºI;ೊಳ��ೇಕು. ಅವರವರ �ೕಗF9ೆ�ೆ ತಕ<ಂ9ೆ ಇದನು� _ಾ`ಸುವವನೂ ಅವ	ೇ. 
೬೯೧) ಪYಣFಃ 
ಪYಣF ಎಂದ(ೆ ಪ�ತ� ಅಥ.ಾ Aಾವನ. ಭಗವಂತನ  ಾನ ನಮ\ನು�, ನಮ\ ಮನಸ«ನು� Aಾವನ �ೊ0ಸುವ 
ಏ;ೈಕ Mಾಧನ. _ಾನIಕ.ಾ? �ೊಂದಲ, ದುಃಖ, 2(ಾ,ೆ�ೊಳ�ಾದ ಮನಸ«ನು� ಭಗವಂತನತ8 ಹ%I�ಾಗ 
ಮನಸು« 	ೆಮ\DWಂDರುತ8�ೆ. ಇ�ೇ ಪYಣF ಅಥ.ಾ Aಾ�ತ�Å. Qೋ;ೋತ8ರ.ಾದ ಸುಂದರ ಭಗವಂತನ 
Bಂತ	ೆWಂದ ಮನಸು« ಹೂ�ನಂ9ೆ ಅರಳUತ8�ೆ. �ಾಡುವYDಲ7, ಮುದುಡುವYDಲ7. �ೕ�ೆ ಪ�ತ�ನೂ ಪರಮ 
ಸುಂದರನೂ ಆದ ಭಗವಂತ ಪYಣFಃ 
೬೯೨) ಪYಣFVೕ:�ಃ  
Vೕತ�ನ _ಾತ�Dಂದ ಎQಾ7 Aಾಪಗಳನು� ಕ¢ೆಯುವ ಭಗವಂತ ಪYಣFVೕ:�ಃ. ಅವನ ಗುಣ�ಾನ ನಮ\ 
ಬದುಕನು� Aಾವನ�ೊ0ಸುತ8�ೆ. ಭಗವ	ಾ�ಮ ನಮ\ನು� ಉ�ಾ§ರ _ಾಡುತ8�ೆ.  
೬೯೩) ಅ	ಾಮಯಃ 
'ಆಮಯ' ಎಂದ(ೆ �ೋಷಗಳU. �ೆಂVಯ �ೊ9ೆ�ೆ *ೊ�ೆ ಇರುವಂ9ೆ ನಮ\Z7 �ೋಷಗಳU ಇ�ೆ4ೕ ಇರುತ8�ೆ. 
ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ2�ೆ SಾವY�ೇ �ೋಷದ Qೇಪ�ಲ7. ಆತ ಪ[ಣ� 2�ೋ�ಷ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಅ	ಾಮಯಃ 

ಮ	ೋಜವI8ೕಥ�ಕ(ೋ ವಸು(ೇ9ಾ ವಸುಪ�ದಃ । 
ವಸುಪ��ೋ .ಾಸು�ೇ²ೕ ವಸುವ�ಸುಮ	ಾ ಹ�ಃ  ॥೮೭॥ 

೬೯೪) ಮ	ೋಜವಃ 
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ಎಲ7V<ಂತ .ೇಗ.ಾ? *ೋಗುವ ವಸು8 ಮನಸು«. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತನ .ೇಗ ಮನI«ನ .ೇಗV<ಂತ �?ಲು. 
ಆದ4%ಂದ ಆತ ಮ	ೋಜವಃ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನನು� ತಲುಪ�ೇ;ಾದ(ೆ 	ಾವY ನಮ\ ಅಹಂ;ಾರವನು� 
ಸಂಪ[ಣ�.ಾ? ಕಳB ಆತನZ7 ಶರ~ಾಗ�ೇಕು. ಆಗ _ಾತ� ನಮ\ ಮನಸು« ಆತನನು� ಮುಟKಬಲ7ದು.  
೬೯೫) :ೕಥ�ಕರಃ 
ಭಗವಂತನ ಕXೆ�ೆ *ೋಗ�ೇ;ಾದ(ೆ ಹಂತ-ಹಂತ.ಾ? *ೋಗ�ೇಕು. yದಲು ನಮ\ ಮನಸು« ಒ¢ �ೆಯ ಕXೆ 
ಹ%ಯ�ೇಕು. ಮನI«ನZ7 �ೇಡ.ಾದ Aಾ�ಪಂBಕ �ಷಯ ತುಂº;ೊಂಡ(ೆ 	ಾವY ಭಗವಂತನತ8 ಪಯHಸಲು 
MಾಧF�ಲ7. ಈ ;ಾರಣ;ಾ<? ಭಗವಂತ �ೇವMಾ¬ನ *ಾಗೂ ಪYಣF :ೕಥ�ಗಳನು� ಸೃ�K _ಾ`ದ. ಗಂ�ೆ 
;ಾ.ೇ%ಯಂತಹ ಪ�ತ� :ೕಥ�ದZ7 Mಾ�ನ _ಾಡುವYದ%ಂದ ನಮ\ ಮನI«ನ ಕಲ\ಶ *ೊರಟು *ೋ? 
ಮನಸು« ಭಗವಂತ	ೆXೆ�ೆ ಹ%ಯುತ8�ೆ. ,ಾಸ³ಗಳನೂ� ಕೂXಾ :ೕಥ� ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. ಸ±ಚ¼ ಮನI«2ಂದ 
ಓದಲು ,ಾಸ³ಗಳ 2_ಾ�ಣ ಕೂXಾ ಭಗವಂತನ ಸೃ�K. ಇದ%ಂದ ಮನI«�ೆ .ೇಗ Iಗುತ8�ೆ. �ೕ�ೆ ಪ�ತ� 
:ೕಥ�ಗಳ, ,ಾಸ³ಗಳ ಸೃ�K _ಾ`ದ ಭಗವಂತ :ೕಥ�ಕರಃ 
೬೯೬) ವಸು(ೇ9ಾಃ 
'ವಸುಗಳU' ಎಂದ(ೆ �ೇವ9ೆಗಳU. ಎQಾ7 �ೇವ9ೆಗಳ ಸೃ�K�ೆ ;ಾರಣ ಪYರುಷ	ಾದ ಭಗವಂತ ವಸು(ೇ9ಾಃ. 
೬೯೭) ವಸುಪ�ದಃ 
yೕ£.ೆಂಬ I%ಯ2�ೕಯುವವ. 	ಾವY �ಾ%ತz��ಾಗ ಎಲ7ವನೂ� ಕIದು;ೊಳU�ವವನು. (ಏ;ೆಂದ(ೆ �ೇವರ 
Mಾ_ಾ�ಜFದZ7 ತz��ೆ ಸ�ೆ ತz�ದ4ಲ7) 
೬೯೮) ವಸುಪ�ದಃ 
ಈ 	ಾಮ ಒಂ�ೇ ಕXೆ ಎರಡು Mಾ% ಬಂD�ೆ. ವ +ಸು+ಪ�ದ; ಇZ7 'ವ' ಅಂದ(ೆ  ಾನ, 'ಸು' ಎಂದ(ೆ ಸುಖ ಅಥ.ಾ 
ಆನಂದ. ಆದ4%ಂದ ನy\ಳ?2ಂದ ಅ%�ನ ಆನಂದವನು� ಅರ0ಸುವ ಭಗವಂತ ವಸುಪ�ದಃ. ಒ�\ ನಮ\ 
ಅಂತರಂಗದ ಅ%ವY 9ೆ(ೆದು;ೊಂXಾಗ, *ೊರ?ನ Sಾವ ಸಲಕರ~ೆಯೂ �ೇಡ, SಾವYದರ 	ೆರವ[ �ೇಡ, 
Sಾವ ಪYಸ8ಕವ[ �ೇಡ, Sಾವ ಓದೂ �ೇಡ. ಮನI«ನ ಈ I¬:ಯZ7 ನಮ�ೆ ಅ$ಾFತ\ದ �ೕQೆ ಅª;ಾರ 
ಬರುತ8�ೆ. ಇದು ನಮ\ ಹೃದಯ _ಾತ	ಾಡುವ ಅದು�ತ I¬:. ಇಂತಹ I¬:ಯZ7 ನಮ�ೆ ಅ$ಾFತ\ದ ಬ�ೆE 
ಬ(ೆಯುವ *ಾಗೂ _ಾತ	ಾಡುವ ಶV8 ಬರುತ8�ೆ. �ೕ�ೆ ನಮ�ೆ ನಮ\ ಹೃದಯDಂದ ಅ%ವY ಆನಂದ.ಾ? 
Bಮು\ವ I¬:ಯನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ವಸುಪ�ದಃ.  
೬೯೯) .ಾಸು�ೇವಃ  
.ಾಸು+�ೇವ-.ಾಸು�ೇವ. ಭಗವಂತ .ಾಸು, ಅಂದ(ೆ ತನ�ನು� 9ಾನು ಮುB�;ೊಂಡವನು. Sಾ.ಾಗ 	ಾವY 
ಹD	ೈದು �ೇZಗಳನು� �ಾ¹, ಸ_ಾª I¬:Wಂದ ಆಳV<0ದು, ಹD	ಾರ	ೇ �ೕವಸ±ರೂಪವನು� 
;ಾಣು9ೆ8ೕ²ೕ, ಆಗ ಭಗವಂತನ Mಾ�ಾ9ಾ<ರ.ಾಗುತ8�ೆ; ಈ I¬:ಯZ7 ಮುB�;ೊಂಡ ಭಗವಂತ �ೇವ	ಾ? 
9ೆ(ೆದು;ೊಳU�9ಾ8	ೆ. ಭಗವಂತನನು� ;ಾಣ�ೇ;ಾದ(ೆ yದಲು 	ಾವY ನಮ\ನು� ;ಾಣ�ೇಕು. ನಮ\ ಅ%.ೇ 
ನಮ?ಲ7�ೆ ಭಗವಂತನನು� ;ಾಣುವYದು ಅMಾಧF. 	ಾವY ನಮ\ �ೕವಸ±ರೂಪವನು� ಕಂXಾಗ, ಅದ(ೊಳ?2ಂದ 
Mಾ�ಾ9ಾ<ರ.ಾಗುವ ಭಗವಂತ �ೇವಃ. 	ಾವY ನಮ\ ಪಂಚ;ೋಶಗಳ(ಅನ�ಮಯ ;ೋಶ, Aಾ�ಣಮಯ ;ೋಶ , 
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� ಾನಮಯ ;ೋಶ, ಮ	ೋಮಯ ;ೋಶ *ಾಗೂ ಆನಂದಮಯ ;ೋಶ) ಪರ�ೆಯZ7�ಾ4ಗ .ಾಸು.ಾ?; 
ಪರ�ೆWಂ�ಾ�ೆ�ೆ ಬಂದು �ೕವ ಸ±ರೂಪವನು� ಕಂXಾಗ �ೇವ	ಾ? ದಶ�ನ ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ .ಾಸು�ೇವಃ. 

ಸಹಸ�	ಾಮ �ವರ~ೆ-೭೦೦  
೭೦೦) ವಸುಃ 
ಭಗವಂತ ಸ²ೕ�ತÏಷK.ಾದ  ಾ	ಾನಂದ ಸ±ರೂಪ. ನಮ?ರುವ ಆನಂದ ಒಂದು ಸೂ£Ô ºಂದು *ಾಗೂ ಅದು 
ದುಃಖದ �ೊ9ೆ?ರುವ ಆನಂದ. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ದುಃಖಸ�ಶ��ಲ7ದ, ಎಂದೂ ಅ0�ರದ, ಅನಂತ 
 ಾ	ಾನಂದಸ±ರೂಪ.    
೭೦೧) ವಸುಮ	ಾಃ 
 ಾ	ಾನಂದ ಸ±ರೂಪಭೂತ.ಾದ ಮನಸು«ಳ� ಭಗವಂತ ವಸುಮ	ಾಃ. 
೭೦೨) ಹ�ಃ 
'ಹವನ' ಎಂದ(ೆ ಆಹು:; Sಾ%�ೋಸ<ರ 	ಾವY ಆಹು: ;ೊಡು9ೆ8ೕ²ೕ ಆತ ಹ�ಃ.  
	ಾವY ಎರಡು %ೕ:ಯZ7 ;ಾಯ� 2ವ��ಸು9ೆ8ೕ.ೆ. ನಮ\ ಮನಸ«ನು� V�@ಯZ7 9ೊಡ?Iದ(ೆ ಅದು $ಾFನ. 
�ೈ�ಕ ಇಂD�ಯಗಳನು� V�@ಯZ7 9ೊಡ?Iದ(ೆ ಅದು ಕಮ�. 	ಾವY ನಮ\ ಮನಸ«ನು� *ಾಗೂ ಕಮ�ವನು� 
ಭಗವಂತನತ8 ಹ%ದು ºಡ�ೇಕು. ಅ�ೇ 2ಜ.ಾದ ಹವನ. "2ನ� ಮನಸು« ಭಗವಂತನ	ೆ�ೕ 	ೆ	ೆಯZ, 
ಭಗವಂತನ 	ಾಮಗಳ ಗು~ಾನುಸಂ$ಾನದZ7 �ೖಮ(ೆಯZ, 2ನ� ಸಮಸ8 ಇಂD�ಯಗಳU ಭಗವಂತನ 
ಅಪ�ಣರೂಪ.ಾದ ಕಮ�ದZ7 9ೊಡಗZ ಆಗ ಭಗವಂತ ಹ�Sಾ? 2ನ� ರ£~ೆ _ಾಡು9ಾ8	ೆ" 

ಸದE:ಃ ಸತÏ:ಃ` ಸ9ಾ8 ಸದೂ�:ಃ ಸತ�(ಾಯಣಃ । 
ಶ6ರMೇ	ೋ ಯದು,ೆ�ೕಷ3ಃ ಸ2�.ಾಸಃ ಸುSಾಮುನಃ  ॥೮೮॥ 

೭೦೩) ಸದE:ಃ 
ಭಗವಂತನ ಗುಣ�ಾನ _ಾಡು9ಾ8 	ಾಮ ಜಪ _ಾಡು9ಾ8 ಕು0ತ(ೆ ನಮ\ �ೈನಂDನ ಚಟುವ¹;ೆಯನು� 
Sಾರು _ಾಡು9ಾ8(ೆ? ಈ ಪ�,ೆ� ಎಲ7ರಲೂ7 ಮೂಡುತ8�ೆ. 	ಾವY _ಾಡುವ ನಮ\ �ೈನಂDನ ;ೆಲಸ 
;ಾಯ�ವನು� ಭಗವದಪ�~ೆSಾ? _ಾಡುವY�ೇ ಮ*ಾಹವನ. ಇದು ಸಜÖನ%�ೆ ಗಮF	ಾದ ಭಗವಂತನನು� 
Mೇರಲು ಇರುವ ಅತFಂತ ಸರಳ �$ಾನ. �ೕ�ೆ ಸಜÖನ%�ೆ,  ಾ2ಗ0�ೆ, Mಾ:±ಕ%�ೆ ಗಮF	ಾದ ಭಗವಂತ 
ಸದE:ಃ. 
೭೦೪) ಸತÏ:ಃ  
ನ�\ಂದ ಸ�ೕBೕನ.ಾದ V�@ಯನು� _ಾ`I, ನಮ\  ಾನವೃD§ _ಾ`ಸುವ ಭಗವಂತ ಸತÏ:ಃ . 
೭೦೫) ಸ9ಾ8 
'ಸ9ಾ8' ಅಂದ(ೆ 'ಇರು�;ೆ' (Pure Existence). ಈ ಜಗ:8ನZ7 ಇರುವ ಏಕ_ಾತ� '2�ೋ�ಷತ±.ಾದ ಇರು�;ೆ' 
;ೇವಲ ಭಗವಂತ. Sಾವ �ೋಷವ[ ಇಲ7ದ ಪ%ಶುದ§ ಇರು�;ೆಯ ಭಗವಂತ ಸ9ಾ8.   
೭೦೬) ಸದೂ�:ಃ 
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ಸಜÖನ%�ೆ ಭೂ:ಯನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ,  ಾ2ಗ0�ೆ ಉನ�:ಯನು� ;ೊಟುK ಎತ8ರ;ೆ<ೕ%ಸುವ ಸದೂ�:ಃ.  
೭೦೭) ಸತ�(ಾಯಣಃ 
ಸಜÖನರು *ೋ? Mೇರ�ೇ;ಾದ ;ೊ	ೇಯ 2ಲು�ಾಣ (Last Destination). ಅZ7ಂದ ಮುಂ�ೆ ಪ�Sಾಣ�ಲ7. 
ನಮ\ ಪಯಣದ ;ೊ	ೇಯ 2Qಾ4ಣ ಭಗವಂತ-ಸತ�(ಾಯಣಃ  
೭೦೮) ಶ6ರMೇನ  
ಶ6ರ(ಾದ Mೈ2ಕರ ಪXೆಯುಳ�ವನು ಶ6ರMೇನ. ಭಗವಂತನ Mೇ	ೆ �ೇವ9ೆಗಳ Mೇ	ೆ. ಭಗವಂತ �ೇವ9ೆಗಳ 
�ೊ9ೆ?ರುವ ತನಕ ಅವ%�ೆ ಎಂದೂ MೋZಲ7. ಆದ(ೆ ಅಹಂ;ಾರDಂದ �ೇವ%ಂದ ದೂರ ಸ%ದವ%�ೆ ಎಂದೂ 
ಜಯ�ಲ7!  
೭೦೯) ಯದು,ೆ�ೕಷ3ಃ  
ಯದುವಂಶದZ7 ,ೆ�ೕಷ3	ಾ? ಹು¹Kಬಂದ, ದುಷK ಸಂ*ಾರಕ, ಎಲ7%?ಂತ �%ಯ ಭಗವಂತ ಯದು,ೆ�ೕಷ3ಃ 
೭೧೦) ಸ2�.ಾಸಃ 
ಸಜÖನ%�ೆ ಸ�ಾ 	ೆQೆSಾದ ಭಗವಂತ ಸ�ಾ ಅವರZ7 2.ಾಸ _ಾಡುವ ಸ2�.ಾಸಃ.  
೭೧೧) ಸುSಾಮುನಃ 
ಯಮು	ೆಯ 2ೕರನು� 2�ೋ�ಷ�ೊ0Iದ ಭಗವಂತ ಸುSಾಮುನಃ. ಯಮು	ೆಯ 2ೕರು ;ಾZಯನ �ಷDಂದ 
;ೆಟುK *ೋ�ಾಗ, ಆ ;ಾZಯನ ತQೆಯ�ೕQೆ 2ಂತು ನZ�ಾ` ಯಮು	ೆಯನು� ಸ±ಚ¼�ೊ0I *ೊಸ 
�ೈತನFವನು� ;ೊಟK ಭಗವಂತ ಸುSಾಮುನಃ 
ನಮ\ ಒಳ ಪ�ಪಂಚದಲೂ7 ಯಮು	ೆ�ಬ^0�ಾ4¢ .ೆ ಇದು ನy\ಳ?ರುವ ಶV8 ;ೇಂದ�ಗ0�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟK 
�ಷಯ. ನಮ\ ಮೂQಾ$ಾರದ ಎಡ+ಾಗ;ೆ< 'ಇXಾ' *ಾಗೂ ಬಲ +ಾಗ;ೆ< 'zಂಗಳ' ಎನು�ವ ಎರಡು 	ಾ`ಗಳU 
*ಾ�ನಂ9ೆ ಸುಷ_ಾ� 	ಾ`ಯನು� *ೆ~ೆದು;ೊಂಡು ಊಧ��ಮುಖ.ಾ? ಆ ಾ ಚಕ�ದZ7 ಸಂಗ�ಸುತ8.ೆ. ಈ 
	ಾ`ಗಳನು� ಗಂ�ಾ(ಇXಾ), ಯಮು	ಾ(zಂಗಳ) *ಾಗೂ ಸರಸ±:(ಸುNಾ_ಾ�) ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. 
ಕುಂಡZ2 2ಯಂತ�ಣ :0ಯದವ%�ೆ ಕುಂಡZ2 �ಾಗೃತ.ಾದ(ೆ ಹುಚು��`ಯಬಹುದು! ಇಂತಹ ಸಂದಭ�ದZ7 
�ಾಗೃತ�ೊಂಡ ಕುಂಡZ2ಯ ತQೆಯ�ೕQೆ 2ಂತು 	ಾಟF.ಾ` ನಮ�ೆ ಶV8ಯ ಆನಂದವನು� ;ೊಡುವ 
ಭಗವಂತ ಸುSಾಮುನಃ.  

ಭೂ9ಾ.ಾMೋ .ಾಸು�ೇವಃ ಸ.ಾ�ಸು2ಲ�ೕನಲಃ । 
ದಪ�*ಾ ದಪ��ೋ ದೃÒ8ೕ ದುಧ�(ೋ×ಾಪ(ಾ�ತಃ  ॥೮೯॥ 

೭೧೨) ಭೂ9ಾ.ಾಸಃ 
ಎQಾ7 ಭೂತಗಳ ಒಳ�ೆ ಆ.ಾಸ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಭೂ9ಾ.ಾಸಃ. �ೇತ	ಾ�ೇತನ, ಚ(ಾಚ(ಾತ\ಕ, ಸಮಸ8 
Aಾ�Hಗಳ ಒಳ�ೆ, ಪಂಚಭೂತಗಳZ7 	ೆQೆIರುವ ಭಗವಂತ ಭೂ9ಾ.ಾಸಃ.  
೭೧೩) .ಾಸು�ೇವಃ 
ನಮ\ �ೕವನದZ7 ಎಚ�ರ-ಕನಸು-2�ೆ4 ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳU Sಾ.ಾಗಲೂ ಇರುತ8.ೆ. ಈ ಹಂತಗ0�ೆ 
ಭಗವಂತನ ಅ%ವ[ �ೇಡ, ಕುಂಡZ2 �ಾಗೃತ.ಾಗುವYದು �ೇಡ. ಈ ಹಂತಗಳನು� ಸಂಕಷ�ಣ-ಪ�ದುFಮ�-
ಅ2ರುದ§ರೂz ಭಗವಂತ 2ಯಂ:�ಸು9ಾ8	ೆ. ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳ ಆ�ೆ?ನ I¬: 'ತು%ಯ'. ಈ I¬:ಯನು� 
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ತಲುಪ�ೇ;ಾದ(ೆ ಕುಂಡZ2 �ಾಗೃತ.ಾಗ�ೇಕು. ಈ I¬:ಯನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಭಗವಂತನ ರೂಪ .ಾಸು�ೇವ 
ರೂಪ.  ಾ	ಾನಂದದ ಸು�ರಣ�ೊಂD�ೆ, ಅಂತರಂಗದ �ಾಗೃ9ಾವMೆ¬ಯZ7, ಅಂತ(ಾತ\ನನು� ;ಾಣುವ 
ಅನುಭೂ:�ೊಳಪ`ಸುವ ಭಗವಂತ .ಾಸು�ೇವಃ. 
೭೧೪) ಸ.ಾ�ಸು2ಲಯಃ 
ಪ�:�ಂದು �ೕವ�ೊಳ�ೆ, ಪ�:�ಂದು ಇಂD�ಯದZ7 	ೆQೆIರುವ, ಸವ� Aಾ�Hಗ0�ಾಸ(ೆSಾದ ಭಗವಂತ 
ಸ.ಾ�ಸು2ಲಯಃ 
೭೧೫) ಅನಲಃ 
�:Wಲ7ದ ಶV8 ಸಂಪನ�, ಅ?�ಯ ಅಂತSಾ�� ಭಗವಂತ ಅನಲಃ. 
೭೧೬) ದಪ�*ಾ 
ದಪ�+*ಾ. ದಪ�ವನು� ದಮ2ಸುವ(	ಾಶ_ಾಡುವ) ಭಗವಂತ ದಪ�*ಾ. Mಾ_ಾನF.ಾ? ಮನುಷF2�ೆ 
ಅನುಕೂಲ, ಅª;ಾರ I;ಾ<ಗ ಅದ%ಂದ ಅಹಂ;ಾರ ಬರುತ8�ೆ. ¤�ೕಮಂ:;ೆಯ-ಮದ, Sೌವನದ-ಮದ, 
ಅª;ಾರದ-ಮದ, ��ೆFಯ-ಮದ, �ೕ�ೆ ಅ	ೇಕ ;ಾರಣDಂ�ಾ? 9ಾನು �ೊಡÂ ವFV8 ಎನು�ವ ದಪ� ನಮ\Z7 
ಮ	ೆ_ಾಡುತ8�ೆ. ಇದರ ಪ%~ಾಮ 	ಾವY ಇ	ೊ�ಬ^ರನು� Vೕ¢ಾ? ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. ;ೆಲ²�\ ಒ¢ �ೆಯವರೂ 
ಕೂXಾ ಇಂತಹ ದಪ�;ೆ< ಬZºೕಳU9ಾ8(ೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಭ�ದZ7 ಭಗವಂತ ನಮ\ ದಪ� ಹರಣ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. 
�ಷು� ಪY(ಾಣದZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ : 

ಯಸF ಅನುಗ�ಹಂ ಇ�ಾ¼� ತಸF �ತ8ಂ ಹ(ಾಮFಹಂ 
¤�ೕಮಂ:;ೆWಂದ ಭಗವಂತನನು� ಮ(ೆಯುವ ಸಂದಭ� ಬಂ�ಾಗ, ಅಂತವರನು� D.ಾ0 _ಾ` ಉದ§%ಸುವ 
ಭಗವಂತ ದಪ�*ಾ. ಇದ	ೆ�ೕ +ಾಗವತದZ7 �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4(ೆ: 

ಯMಾFಹಮನುಗೃ*ಾ�� ಹ%NೆFೕ ತದ§ನಂ ಶ	ೈಃ ।  

ತ9ೋऽಧನಂ ತFಜಂತFಸF ಸ±ಜ	ಾ ದುಃಖದುಃ�ನ{ ॥  ೧೦-೮೮-೮॥ 
ಭಗವಂತನ yದಲ ಪ%ೕ�ೆ ಭಕ8ನ VMೆ °ಾZ _ಾಡುವYದು. ಕ��ೕಣ ;ೈಯZ7ದ4 ದುXೆÂಲ7 ಕರ?ತು ಎನು�.ಾಗ 
ಬಂಧು-�ಾಂಧವರು ದೂರ ಸ%ಯು9ಾ8(ೆ. ದು`Âದ4ಷುK ;ಾಲ �ೆನ� �ಂ�ೆ ಜನ :ರು�ಾಡು9ಾ8(ೆ. �ೌರವ 
Mಾ¬ನ_ಾನ Iಗುತ8�ೆ. ಇದ%ಂದ ಅಹಂ;ಾರ ಬZಯುತ8�ೆ. �ೇವರ ಸ\ರ~ೆ ಮ(ೆSಾಗುತ8�ೆ. ದು`Âಲ7�ಾಗ, 
ಎQಾ7 ಜನ ;ೈºಟಾKಗ ಭಗವಂತ ;ೈ�`ಯು9ಾ8	ೆ!   
೭೧೭) ದಪ�ದಃ 
ನಮ\ ದಪ� ಹರಣ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ, ನಮ�ೆ ದಪ�ದ ಅಗತF��ಾ4ಗ ಅದನು� ;ೊಡುವವನೂ ಅವ	ೇ ! 
ದುಷKರ �ರುದ§, ಅ	ಾFಯದ �ರುದ§ Mೆಟೆದು 2ಲು7ವ ;ೆಚ�ನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ದಪ�ದಃ. MೌಜನF ಅ	ಾFಯ;ೆ< 
ಶರ~ಾಗುವ I¬:ಬಂ�ಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ�ೆ ದಪ�ವನು� ;ೊಟುK ಸಲಹು9ಾ8	ೆ.   
೭೧೮) ದೃಪ8ಃ 
Sಾ%ಗೂ ಮHಯದ 2ತFತೃಪ8 ಭಗವಂತ, ದುಷKರZ7ದು4 ದಪ� 9ೋ%ಸುವ ದೃಪ8ಃ! 
೭೧೯) ದುಧ�ರಃ 
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ಭಗವಂತ ಸುಲಭದZ7 $ಾFನ;ೆ< Iಗದವನು. ಆತ 'ಏನು-ಎಂತು' ಎಂದು :0ಯುವYದು ಕಷK. ಆತನನು� :0ಯಲು 
ಅ	ೇಕ ಜನ\ದ Mಾಧ	ೆ �ೇಕು.  
೭೨೦) ಅಪ(ಾ�ತಃ 
ಎಂದೂ Mೋಲ%ಯದ ಭಗವಂತ ಅಪ(ಾ�ತಃ. 

�ಶ±ಮೂ:�ಮ�*ಾಮೂ:�Dೕ�ಪ8ಮೂ:�ರಮೂ:�_ಾÁ । 
ಅ	ೇಕಮೂ:�ರವFಕ8ಃ ಶತಮೂ:�ಃ ಶ9ಾನನಃ   ॥೯೦ ॥ 

೭೨೧) �ಶ±ಮೂ:�ಃ 
ಭಗವಂತ �ಶ±ಮೂ:�. �ಶ±ದ ಎQಾ7 ವಸು8ಗಳಲೂ7 ಆತನ ಸ2�$ಾನ��ೆ. 	ಾವY _ಾಡುವ ಪ�:�?ಂತ 
�%�ಯುಳ� ಪ�:� ಭಗವಂತ	ೇ _ಾಡುವ ಪ�:�. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ 	ೇAಾಳದ ಘಂಡVೕ ನDಯZ7 Iಗುವ 
Mಾಲ�ಾ�ಮ, ನಮ��ಾ ನDಯZ7 Iಗುವ ¤ವZಂಗ ಇ9ಾFD. ಇNೆKೕ ಅಲ7�ೆ �ೆಟKಗಳU, ನDಗಳó ಕೂXಾ ಆತನ 
ಪ�:ೕಕ. ಬದ%ಯ ನರ-	ಾ(ಾಯಣ ಪವ�ತ, �_ಾಲಯದ ;ೈQಾಸ ಪವ�ತ, ಗಂ�ಾ:ೕಥ� ಇ9ಾFD. ಅ?�ಯZ7 
ಅ?�	ಾ(ಾಯಣ, ಸೂಯ�ನZ7 ಸೂಯ� 	ಾ(ಾಯಣ, ಮರದZ7(ಅಶ±ತ¬), �ೋವYಗಳZ7 �ೕ�ೆ ಸಮಸ8 �ಶ±.ೇ 
ಆತನ ಪ�:ೕಕ.   
೭೨೨) ಮ*ಾಮೂ:�ಃ 
ಇ`ೕ ಬ�*ಾ\ಂಡ.ೇ ಪ�:ೕಕ.ಾ?ರುವ, ಸವ�.ಾFz ರೂಪವYಳ� ಭಗವಂತ ಮ*ಾಮೂ:�ಃ. 
೭೨೩) Dೕಪ8ಮೂ:�ಃ 
ಎQಾ7 ಕXೆಯೂ �ೆಳVನ ಪYಂಜ.ಾ?ರುವ, ಪ�;ಾಶ ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ Dೕಪ8ಮೂ:�ಃ. 
೭೨೪) ಅಮೂ:�_ಾÁ 
ಭಗವಂತ  ಾ	ಾನಂದ ಸ±ರೂz. ಆತ2�ೆ Aಾಂಚ+ೌ:ಕ.ಾದ ರೂಪ�ಲ7. ಆದ4%ಂದ ಆತ ಅಮೂ:�_ಾÁ. 
೭೨೫) ಅ	ೇಕಮೂ:�ಃ 
ಭಗವಂತ ಒಂ�ೊಂದು ಕXೆ ಒಂ�ೊಂದು ರೂಪದZ7 ತುಂº�ಾ4	ೆ. ಪಂಚ;ೋಶಗಳZ7, ಕ��ಂD�ಯಗಳZ7, 
 ಾ	ೇಂD�ಯಗಳZ7, ಪಂಚಭೂತಗಳZ7, �ೕ�ೆ ಅ	ೇಕ ರೂಪದZ7 ನಮ\ ಒಳಗೂ *ೊರಗೂ ತುಂºರುವ 
ಭಗವಂತ ಅ	ೇಕಮೂ:�ಃ.   
೭೨೬) ಅವFಕ8ಃ 
ಭಗವಂತ ಸವ�.ಾFzSಾದರೂ ಸಹ ಆತ ವFಕ8	ಾ? ;ಾHI;ೊಳ�ದ ಅವFಕ8 ಮೂ:�.  
೭೨೭) ಶತಮೂ:�ಃ  
ಅನಂತರೂz ಭಗವಂತ ಶತಮೂ:�ಃ. ಆತನ ಒಂ�ೊಂದು ಅವ9ಾರದಲೂ7 ನೂ(ಾರು ರೂಪಗಳU. ಇದನು� ಕೃಷ� 
ಅNೊKೕತ8ರ ಶತ	ಾಮದZ7, ನರIಂಹ ಅNೊKೕತ8ರ ಶತ	ಾಮದZ7 *ಾಗೂ (ಾಮ ಅNೊKೕತ8ರ ಶತ	ಾಮದZ7 
;ಾಣಬಹುದು. 	ಾ(ಾಯಣ ಅNೊKೕತ8ರದZ7 ಆತನ ೧೦೮ ರೂಪಗಳ ವಣ�	ೆW�ೆ; 
ಸಹಸ�	ಾಮದZ7 ಆತನ ಸಹಸ� ರೂಪಗಳU, �ೕ�ೆ ನೂ(ಾರು ರೂಪಗಳUಳ� ಭಗವಂತ ಶತಮೂ:�ಃ. 
೭೨೮) ಶ9ಾನನಃ 
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ಭಗವಂತ ಅನಂತ ಮುಖದವನು. ಶ9ಾನಂದ(ಚತುಮು�ಖ ಬ�ಹ\) yಟKyದಲು ಸೃ�Kಯ ಆDಯZ7 
ಭಗವಂತನ �ಶ±ರೂಪ ಕಂಡವ. ಈ ;ಾರಣDಂದಲೂ ಭಗವಂತನನು� ಶ9ಾನನಃ ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ . ‘ಸಹಸ� 
¤ೕNಾ� ಪYರುಷಃ । ಸಹMಾ�£ಃ ಸಹಸ�Aಾ¾ ಎಂದು ಭಗವಂತನನು� ಪYರುಷಸೂಕ8ದZ7 ವH�I�ಾ4(ೆ. ಇZ7 
ಬಹು¤ರ ಎಂದ(ೆ ಸಹಸ�-ಸಹಸ� ¤ರಸ«ನು� *ೊಂDರುವವನು ಎಂದಥ�. 

ಏ;ೋ 	ೈಕಃ ಸವಃ ಕಃ Vಂ ಯತ8ತ�ದಮನುತ8ಮ{ । 
QೋಕಬಂಧುQೋ�ಕ	ಾ×ೋ _ಾಧ²ೕ ಭಕ8ವತ«ಲಃ  ॥೯೧॥ 

೭೨೯) ಏಕಃ  
Sಾರು ಸವ�ಕತ�	ೋ, Sಾ%ಂದ ಈ ಜಗತು8 ಸೃ�KSಾ?�ೆ�ೕ ಅವ	ೇ �ೇವರು. ಆತನ ರೂಪ ಹಲವY, 
	ಾಮ ಹಲವY. ಆದ(ೆ �ೇವರು ಒಬ^	ೇ. �ೇವರು ಒಂ�ೊಂದು ಮತ;ೆ<, ಒಂ�ೊಂದು +ಾNೆ�ೆ, ಒಂ�ೊಂದು 
ಜ	ಾಂಗ;ೆ<, ಒಂ�ೊಂದು �ಾ:�ೆ, ಒಂ�ೊಂದು �ೇಶ;ೆ<, ಒ�ೊ^ಬ^ ಅಲ7. ಆತ ಒಬ^	ೇ; ಆತ ಏಕಃ.  
೭೩೦) 	ೈಕಃ  
ಭಗವಂತ ಒಬ^ಂ¹ಯಲ7! ºಂಬರೂಪ	ಾ? ಅನಂತ�ೕವರZ7 	ೆQೆI ಒಬ^	ೇ ಅ	ೇಕ.ಾ?�ಾ4	ೆ! 
೭೩೧) ಸವಃ  
ಎQಾ7 ಯ¶ಗ0ಂದ(_ಾನಸ, $ಾFನ, ಪ[�ೆ, Aಾ�ಥ�	ೆ, �ೈನಂDನ ಕಮ� ಇ9ಾFD) ಆ(ಾªಸಲ�ಡುವ,  ಾನ 
ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ ಸವಃ. 
೭೩೨) ಕಃ 
ಕಃ ಅಂದ(ೆ 'Sಾರು' ('WHO' is the name of God); ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ ಕಃ. 
೭೩೩) V{ 
ಏನು ಎಂತು ಎಂದು ಎಲ7ರೂ :0ಯಲು ಬಯಸುವ ವಸು8; ಕಂ ಅಂದ(ೆ ಆನಂದ, V{ ಎಂದ(ೆ ಅ:ಶಯ ಅಥ.ಾ 
ಅನಂತ ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ.  
೭೩೪) ಯ¾  
ಎQಾ7 ಕXೆ ತುಂºರುವ, ಎಲ7ವನೂ� ಬಲ7 ಭಗವಂತ ಯ¾. 
೭೩೫) ತ¾ 
ನಮ\ ಒಳ�ೆ, ನಮ\ *ೊರ�ೆ ತುಂºರುವ, ;ಾಲತಃ, �ೇಶತಃ, ಗುಣತಃ ಅನಂತ.ಾ? .ಾFಪ8	ಾದ ಭಗವಂತ ತ¾. 
೭೩೬) ಪದಮನುತ8ಮ{ (ಪದ{+ಅನುತ8ಮ{) 
ಎಲ7ರೂ ;ೊ	ೆ�ೆ *ೋ? Mೇರ�ೇ;ಾದ ;ೊ	ೇಯ 9ಾಣ(Last destination of every soul); ಇದV<ಂತ ಉತ8ಮ 
Mಾ¬ನ ಇ	ೊ�ಂDಲ7(�%ಯ ಗಮF Mಾ¬ನ).  
೭೩೭) Qೋಕಬಂಧುಃ 
ಭಗವಂತ �ೕವ �ಾತದ ಬಂಧು; ನಮ\ ಎQಾ7 ಸಮMೆFಗಳನು� *ೇ0;ೊಳ�ಬಹು�ಾದ ಜಗ:8ನ �%ಯ; ಎಲ7%ಗೂ 
ಅತFಂತ ಹ:8ರದ �ೆ¢ೆಯ. 2ಜ.ಾದ �ೆ¢ೆಯರು ಎಂದೂ ತಪ�ನು� ಹುಡುಕುವYDಲ7, �ೋಷಗಳನು� 
ಎ:8�`ಯುವYDಲ7. �ೆ¢ೆತನದZ7 Mಾ±ಥ��ರುವYDಲ7. 2Mಾ±ಥ�.ಾ?, ;ಾರಣ�ಲ7�ೆ ಒಬ^%�ೊಬ^ರು 
ಸ�ಂDಸುವವರು 'Mೆ�ೕ�ತರು'. ಇಂತಹ 2Mಾ±ಥ� �ಾಂಧವF ಗಂಡ-*ೆಂ`ರ ನಡು.ೆ, ತಂ�ೆ-9ಾW-ಮಕ<ಳ 
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ನಡು.ೆ ಇರುವYDಲ7. ಭಗವಂತ ಒಬ^ ಆ:Ñಯ �ೆ¢ೆಯನಂ9ೆ. ನಮ\ ಸವ��ೋಷಗಳನು� ಕXೆಗHI I±ೕಕ%ಸುವ 
ಕರು~ಾIಂಧು. ತಪY�ಗಳನು� £�I ನಮ\ನು� �ೕQೆತು8ವ, ಜಗತ8ನು� ಉದ§%ಸುವ Qೋಕಬಂಧುಃ. 
೭೩೮) Qೋಕ	ಾಥಃ 
ಎಲ7ರನೂ� z�ೕ:I ಸಲಹುವ Qೋಕದ Mಾ±�.  
೭೩೯) _ಾಧವಃ 
'_ಾ' ಎಂದ(ೆ 'ಇಲ7' ; 'ಧವ' ಎಂದ(ೆ 2ಯಂ:�ಸತಕ< ಯಜ_ಾನ. ಭಗವಂತನನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಇ	ೊ�ಬ^ 
ಯಜ_ಾನ ಅಥ.ಾ Mಾ±� Sಾರೂ ಇಲ7.  
೭೪೦) ಭಕ8ವತ«ಲಃ  
ಭV8�ೆ ಕರಗುವ ಭಗವಂತ ಭಕ8ವತ«ಲಃ. ಭV8 ಎಂದ(ೆ ಸಮಪ�~ಾ+ಾವ. '	ಾನು ಏನೂ ಅಲ7, ನನ�ನು� 2ನ� 
AಾದದZ7 ಅz�I;ೊಂ`�ೆ4ೕ	ೆ, ನನ� ರ£~ೆಯ +ಾರ 2ನ�ದು' ಎನು�ವ ಅಪ�~ಾ+ಾವ. Mಾ±ಥ� ರ�ತ.ಾ? 
ಭಗವಂತನನು� z�ೕ:ಸುವY�ೇ ಭV8. ಒಬ^ Mೆ�ೕ�ತ ಇ	ೊ�ಬ^ Mೆ�ೕ�ತನನು� *ೇ�ೆ 2Mಾ±ಥ�.ಾ? 
z�ೕ:ಸು9ಾ8	ೋ *ಾ�ೇ 	ಾವY ಭಗವಂತನನು� z�ೕ:ಸ�ೇಕು. Sಾವ ;ಾರಣಕೂ< Mಾ±ಥ�;ೆ< ಎXೆ ಇರ�ಾರದು. 
ಭಗವಂತ	ೆಂದ(ೆ ಭSಾನಕ ವಸು8 ಎಂದು ಭಯDಂದ ಪ[�ಸ�ೇ, ಪ�*ಾ7ದನಂ9ೆ z�ೕ:Wಂದ _ಾಡುವ ಭV8�ೆ 
ಕರಗುವ ಭಗವಂತ ಭಕ8ವತ«ಲಃ. 

ಸುವಣ�ವ~ೋ� *ೇ_ಾಂ�ೋ ವ(ಾಂಗಶ�ಂದ	ಾಂಗDೕ । 
�ೕರ*ಾ �ಷಮಃ ಶ6	ೊFೕ ಘÛ9ಾ¤ೕರಚಲಶ�ಲಃ  ॥೯೨॥ 

೭೪೧) ಸುವಣ�ವಣ�ಃ 
ಭಗವಂತ Bನ�ದ ಬಣ�ದವನು. 	ಾವY ಭಗವಂತನನು� ;ಾಣ�ೇ;ಾದ(ೆ yದಲು ನಮ\ ಮನಸ«ನು� 
ತಟಸ¬�ೊ0ಸ�ೇಕು. ಆಗ ನಮ\ ಆತ\ ;ೆಲಸ ಆರಂ¨ಸುತ8�ೆ. ಇದು ಸ_ಾª I¬:. ಈ I¬:ಯZ7 ಆತ\ 
ಸ±ರೂಪDಂದ $ಾFನ _ಾ`�ಾಗ ಉDಸುವ ಸೂಯ�ನಂ9ೆ ಕಂ�ೊ0ಸುವ ಭಗವಂತನ ದಶ�ನ.ಾಗುತ8�ೆ.    
೭೪೨) *ೇ_ಾಂಗಃ 
ಭಗವಂತನ ಅಂ�ಾಂಗವ[ Bನ�ದಂ9ೆ ಕಂ�ೊ0ಸು:8ರುತ8�ೆ. ಆತ Bನ�ದಂತ �ೖಯವನು.  
೭೪೩) ವ(ಾಂಗಃ 
ಭಗವಂತನ ಅಂಗಗಳU Bನ�ದಂ9ೆ ಕಂ�ೊ0ಸು:8ರುತ8�ೆ. ಆದ(ೆ ಇದು SಾವY�ೋ ಆಭರಣದ ಬಣ�ವಲ7. ಅದು 
ವ(ಾಂಗ. '.ಾ' ಅಂದ(ೆ  ಾನ 'ರಂ' ಅಂದ(ೆ ಆನಂದ.  ಾ	ಾನಂದಮಯ.ಾದ ಅಂಗಗಳUಳU� ಭಗವಂತ 
ವ(ಾಂಗಃ.  
೭೪೪) ಚಂದ	ಾಂಗDೕ 
ಚಂದನ ಬ0ದು ಅಂಗದ 9ೊಟKವನು, ಸ.ಾ�ಭರಣ ಸುಂದರ ಮೂ:�.  
೭೪೫) �ೕರ*ಾ 
�ೕರ+*ಾ; ಅಂದ(ೆ �ೕರರ ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವವನು! ಈ 	ಾಮ 'ಜ	ಾದ�ನ' ಎನು�ವ 	ಾಮದಂ9ೆ. ಅZ7 'ಜನ' 
ಎಂದ(ೆ 'ದುಜ�ನ' ‘�ೕರ’ ಎಂದ(ೆ 'ತನ� ಪ(ಾಕ�ಮವನು� ದುಬ�ಲ ಜನರ �ೕQೆ ದ�ಾ^0;ೆSಾ? 
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ಉಪ�ೕ?ಸುವವರು'. �+ಈರ, ಅಂದ(ೆ ಈರ2�ೆ(Aಾ�ಣ2�ೆ) �ರುದ§.ಾ? 2ಲು7ವ Qೋಕಕಂಟಕರು. ಇಂತಹ 
ಸ_ಾಜಕಂಟಕರನು� ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ �ೕರ*ಾ. 
೭೪೬) �ಷಮಃ (ಅ�ಷಮಃ) 
ಭಗವಂತ �ಷಮಃ, ಏ;ೆಂದ(ೆ ಆತ Sಾ%ಗೂ ಏಕ ರೂಪದZ7 ಏನನೂ� ;ೊಡುವYDಲ7. ಆSಾ 
�ೕವಧಮ�ಕ<ನುಗುಣ.ಾ? ಭಗವಂತ ಸೃ�K 2_ಾ�ಣ _ಾ`�ಾ4	ೆ. ಆದ(ೆ ಆತ ಅ�ಷಮಃ, ಏ;ೆಂದ(ೆ ಆತ2�ೆ 
Sಾರ �ೕಲೂ �ೆ±ೕಷ�ಲ7; ಎಲ7ರೂ ಆತ2�ೆ ಏಕ.  
೭೪೭) ಶ6ನFಃ  
£+ಊನ+Sಾ-ಶ6ನF; £+ಊನ-ಶ6ನ ಅಂದ(ೆ 'ಆನಂದ�ೕನ'; 'Sಾ' ಎಂದ(ೆ 2ಯಂ:�ಸುವವ. ಆನಂದDಂದ 
ಊನ.ಾ?ರುವ �ೕವರನು�  ಾನ ;ೊಟುK 2ಯಂ:�ಸುವ ಭಗವಂತ ಶ6ನFಃ. 	ಾವY ಆನಂದDಂದ 
ಊನ.ಾ?ರಲು ;ಾರಣ ನಮ\ ಅ ಾನ. ಮನುಷF Mಾ_ಾನF.ಾ? ಇ	ೊ�ಬ^%ಂದ ನನ�ೆ ಸುಖ Iಗಬಹುದು 
ಎಂದು ಬಯಸು9ಾ8	ೆ. ಆದ(ೆ ಇ�ೇ ಮೂಲ ದುಃಖ;ೆ< ;ಾರಣ. ತ	ೊ�ಳ�ೆ 2ಜ.ಾದ ಸುಖ ಅಡ?�ೆ ಎಂದು 
:0ಯ�ೇ ಸುಖವನು� ಅರಸು9ಾ8 ಎQೆ7Qೊ7ೕ *ೋಗುವYದು, �ೇ(ೆXೆಯZ7 ಸುಖ��ೆ ಎನು�ವ ಭ��WಂದQೇ 
ದುಃಖಪಡುವYದು. ಇಂತಹ ಶ6ನ%�ೆ  ಾನವನು� ;ೊಟುK ಉ�ಾ§ರ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಶ6ನFಃ. 
೭೪೮) ಘÛ9ಾ¤ೕಃ 
ಆMೆಗ¢ೇ ಇಲ7ದ �ೆಳಗುವ ಇ�ಾ¼ರೂz ಭಗವಂತ ಘÛ9ಾ¤ೕಃ. 
ಆತ ತುಪ� :ನು�ವವನು ಎನು�ವ �ೕQೊ�ೕಟದ ಅಥ�ವನು� ಈ 	ಾಮ ;ೊಡುತ8�ೆ. ಅಂದ(ೆ ಭಗವಂತ ಭV8Wಂದ 
;ೊಡುವ SಾವY�ೇ ಹ�ಸ«ನು� I±ೕಕ%ಸು9ಾ8	ೆ ಎಂದಥ�. *ೋಮ _ಾಡು.ಾಗ ನಮ\ zಂXಾಂಡದ ೩೬೦ 
ಅI8ಗಳನು�, ;ಾಲ ಚಕ�ದ ೩೬೦ Dನಗಳನು� ºಂºಸುವ ೩೬೦ ಇ¹K�ೆWಂದ *ೋಮ ಕುಂಡ 2_ಾ�ಣ _ಾ`, 
ಅದರZ7 ಅ?�ಯನು� ಆ*ಾ±ನ _ಾ`, ಗ+ಾ��ಾನ, ಪYಂಸವನ, Iೕಮಂ9ೋನ�ಯನ, �ಷು�ಬZ, �ಾತಕಮ�, 
	ಾಮಕರಣ, ಉಪ2ಷ<Ãಮಣ, ಅನ�Aಾ�ಶನ, ಚೂXಾಕಮ�, ಉಪನಯನ, ಮ*ಾವ�ತ, ಉಪ2ಷ� ವ�ತ, 
ಮ*ಾ	ಾ��ವ�ತ, �ೊ�ಾನವ�ತ, ಸ_ಾವತ�ನ, �.ಾಹ  ಇ9ಾFD Nೋಡಷ ಸಂMಾ<ರವನು� _ಾಡು9ಾ8(ೆ. 
ಉ%ಯುವ ಅ?� �ೕವ �ೈತನFದ ಸ±ರೂಪ. ಇಂತಹ ಅ?�ಯZ7 ಕಣು� �ಾWಯ ಪ%ಕಲ�	ೆ _ಾ`, yದಲು 
ಅ?�-Mೋಮರ ಪ�:ರೂಪ.ಾ? ಚ£ು*ೋ�ಮ (ಕH��ೆ ತುಪ�ದ ಅಪ�~ೆ) _ಾ` ಆನಂತರ �ಾW�ೆ ತುಪ�ವನು� 
ಅz�ಸು9ಾ8(ೆ. ಇದು ಅ?� ಮತು8 Mೋಮರ ಅಂತಗ�ತ	ಾ? ಜಗತ8ನು� ನXೆಸುವ, ಅ?� ಮು°ೇನ ತುಪ�ವನು� 
ಆಹು:Sಾ? I±ೕಕ%ಸುವ ಭಗವಂತನ ಪ%ಕಲ�	ೆ.    
೭೪೯) ಅಚಲಃ 
ಸವ�.ಾFಪ8	ಾದ ಭಗವಂತ ಅಚಲಃ 
೭೫೦) ಚಲಃ 
ಎQಾ7 ಕXೆಯೂ ಚZಸುವವನು! [ಈ %ೕ:ಯ ವಣ�	ೆ ಭಗವಂತ2ಗಲ7�ೆ ಇ	ಾFವY�ೇ ವಸು8��ೆ _ಾಡಲು 
MಾಧF�ಲ7. It moves (ಚಲಃ) ; it moves not(ಅಚಲಃ)]  

ಅ_ಾ2ೕ _ಾನ�ೋ _ಾ	ೊFೕ QೋಕMಾ±�ೕ :�QೋಕಧೃÎ । 
ಸು�ೕ$ಾ �ೕಧ�ೋ ಧನFಃ ಸತF�ೕ$ಾ ಧ(ಾಧರಃ  ॥೯೩॥ 
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೭೫೧) ಅ_ಾ2ೕ 
ಅ+_ಾ2ೕ; ಅಂದ(ೆ _ಾನ ಇಲ7ದವನು! ಇZ7 _ಾನ ಎಂದ(ೆ ಅ¨_ಾನ(Attachment); 'ನನ�ದು' ಎನು�ವ £ುದ� 
ಮ	ೋವೃ:8. ಇಂ�ಾ�D �ೇವ9ೆಗ0ಗೂ ಕೂXಾ ಅ¨_ಾನ��ೆ. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ2�ೆ ಇಂತಹ SಾವY�ೇ 
ಅ¨_ಾನ�ಲ7. ಇನು� '_ಾನ' ಎನು�ವ ಪದ;ೆ< 	ಾಶ, ಅಳ9ೆ, ಎನು�ವ ಅಥ� ಕೂXಾ ಇ�ೆ. ಅಳ9ೆ�ೆ Iಗದ 
(immeasurable), 	ಾಶ�ಲ7ದ, SಾವY�ೇ ಅ¨_ಾನ�ಲ7ದ ಅನಂತ ತತ± ಭಗವಂತ ಅ_ಾ2ೕ. 
೭೫೨) _ಾನದಃ 
ನಮ�ೆ ಅ¨_ಾನವನು� ;ೊಡುವವನು *ಾಗೂ ನಮ\ ಅ¨_ಾನವನು�(Ego) ಕಳಚುವವನು, ನಮ\ ಅಹಂ;ಾರ 
	ಾಶ_ಾಡುವ ಭಗವಂತ _ಾನದಃ. 
೭೫೩) _ಾನFಃ  
ಎಲ7%ಂದಲೂ ಪ[ಜF	ಾದ ಭಗವಂತ _ಾನFಃ. ಭಗವಂತನನು� �ೆ±ೕ�ಸುವವರು ಅಂತತಃ ಆತನನು� *ೆಚು� 
	ೆ	ೆಯು9ಾ8(ೆ! ಕಂಸ2�ೆ ಕನIನZ7, ಎಚ�ರದZ7, 2�ೆ4ಯZ7, ಎQೆ7ಲೂ7 ಕೃಷ�	ೇ ;ಾಣು:8ದ4ನಂ9ೆ. 	ಾI8ಕರು 
�ೇವರನು� �ೆ±ೕ�ಸುವ ಭ��ಯZ7 Sಾ.ಾಗಲೂ �ೇವರ ಬ�ೆE@ೕ Bಂ:ಸು:8ರು9ಾ8(ೆ! ;ೆಲವ%�ೆ ಉAಾಸ	ೆ 
_ಾಡಲು, ;ೆಲವ%�ೆ 2(ಾಕರ~ೆ _ಾಡಲು, ;ೆಲವ%�ೆ z�ೕ:_ಾಡಲು, ಇನು� ;ೆಲವ%�ೆ �ೆ±ೕ�ಸಲು, �ೕ�ೆ 
ಎಲ7%ಗೂ ಭಗವಂತ _ಾನF.   
೭೫೪) QೋಕMಾ±�ೕ 
ಈ 	ಾಮ;ೆ< �,ೇಷ �,ೆ7ೕಷ~ೆಯ ಅಗತF�ಲ7, ;ೇ0�ಾ£ಣ ಅದರ ಅಥ� *ೊ¢ೆಯುತ8�ೆ. ಈ ಜಗ:8ನZ7 
ಪ�:�ಬ^ರೂ ಕೂXಾ 	ಾನು-ನ2�ಂದ ಎನು�ವ ಭ��ಯZ7ರು9ಾ8(ೆ. ಆದ(ೆ ಎಲ7ವನೂ� _ಾ`ಸುವ 
ಪರಶV8ಯನು� ಎಲ7ರೂ ಒz�;ೊಳ�Qೇ�ೇಕು. ಈ Qೋಕ;ೆ< ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ 2ಜ.ಾದ Mಾ±�. 	ಾನು-
ನನ�ದು ಎನು�ವYದು ;ೇವಲ :0�ೇ`ತನ. ಇದ	ೆ�ೕ ?ೕ9ೆಯZ7 ¤�ೕಕೃಷ� �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4	ೆ: 

ತ9ೆéವಂ ಸ: ಕ9ಾ�ರ_ಾ9ಾ\ನಂ ;ೇವಲಂ ತು ಯಃ । 
ಪಶFತFಕೃತಬುD§9ಾ±ನ� ಸ ಪಶF: ದುಮ�:ಃ ॥ (ಅ-೧೮, ,ೆ67ೕ-೧೬) 

“ಏನೂ _ಾಡದ ತನ�ನು� ‘_ಾಡುವವನು’ ಎಂದು (9ಾ	ೊಬ^	ೇ ಎಲ7ವನೂ� _ಾ`ದವನು ಎಂದು) :0ದವನು 
ಬುD§�ೇ`. ಅಂತಹ :0�ೇ`ಗ0�ೆ ಏನೂ :0Dಲ7”. ಆದ4%ಂದ ಭಗವಂತನನು� ºಟK(ೆ �ೇ(ೆ Sಾರೂ ‘Mಾ±�’ 
ಶಬ4;ೆ< ಅಹ�ರಲ7. 
Qೋಕ ಎಂದ(ೆ  ಾ2 ಎನು�ವ �,ೇಷ ಅಥ���ೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ7%ಗೂ Mಾ±�Sಾದರೂ ಕೂXಾ  ಾ2ಗ0�ೆ 
�,ೇಷ Mಾ±�. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಇರು�;ೆ ಮುಖFವಲ7, ಇರ�ನ ಅ%ವY ಮುಖF. ಆದ4%ಂದ ಭಗವಂತ 'QೋಕMಾ±�' 
ಎಂದು :0ದ  ಾ2ಗ0�ೆ ಆತ 2ಜ.ಾದ Mಾ±�. ಉ0ದವರು ಅ%�ಲ7�ೆ ಅವನನು� ಕ¢ೆದು;ೊಳU�9ಾ8(ೆ.   
೭೫೫) :�QೋಕಧೃÎ 
ಮೂರು Qೋಕಗಳನು� ಧ%Iದ ಭಗವಂತ :�QೋಕಧೃÎ. Aಾ�Bೕನರು ಬ�*ಾ\ಂಡವನು� ಹD	ಾಲು< 
�+ಾಗ.ಾ? �ಂಗ`Iದ4ರು. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ: ಅತಳ, �ತಳ, ಸುತಳ, ತ¢ಾತಳ, ರMಾತಳ, ಮ*ಾತಳ, 
Aಾ9ಾಳ, ಭೂQೋಕ, ಭುವQೋ�ಕ, ಸುವQೋ�ಕ, ತÒೕQೋಕ, ಮ*ಾQೋಕ, ಜನQೋ�ಕ ಮತು8 
ಸತFQೋಕ. ಈ ಹD	ಾಲು< Qೋಕಗಳ	ೊ�ಳ�ೊಂಡ ಮೂರು ಪ�ಮುಖ Qೋಕಗ¢ೇ :�QೋಕಗಳU. 'ಭೂQೋಕ' 
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*ಾಗೂ ಅದರ '�ೕQೆ ಏಳU' *ಾಗೂ ';ೆಳ?ನ ಆರು' Qೋಕಗಳನು� ಮೂರು Qೋಕಗಳ	ಾ�? ಭೂಃ, ಭುವಃ, ಸ±ಃ 
ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. 'ಭೂಃ' 	ಾವY .ಾಸ.ಾ?ರುವ ಸೂ¬ಲQೋಕ. ಇತರ ಎರಡು QೋಕಗಳU ಸೂ£Ô 
QೋಕಗಳU. ಈ ಮೂರು Qೋಕಗಳನು� ಧ%Iರುವ(*ೊ:8ರುವ) ಭಗವಂತ :�QೋಕಧೃÎ. 
೭೫೬) ಸು�ೕ$ಾಃ 
'�ೕ$ಾ' ಎಂದ(ೆ �ಷಯಗಳನು� ಮ(ೆಯ�ೆ 	ೆನzಟುK;ೊಳU�ವ ಶV8. ;ೇವಲ ಒಂದು ಜನ\ದ �ಷಯವಲ7�ೆ, 
ಜನ\ಜ	ಾ\ಂತರದ �ಷಯವನು� ಕೂXಾ ಸ\ರ~ೆ _ಾ`;ೊಳU�ವ ಶV8 �ೕ$ಾ�ಗ0?ರುತ8�ೆ. ಭಗವಂತ ಎಂದೂ 
ಮ(ೆಯದ ಅ%�ನ ಕಡಲು. ಅನಂತ ;ಾಲದ ಸಂಪ[ಣ� ಸ\ರಣಶV8ಯುಳ� ಭಗವಂತ ಸು�ೕ$ಾಃ. 
೭೫೭) �ೕಧಜಃ 
'�ೕಧ' ಎಂದ(ೆ ಭಗವಂತನನು� ಕು%ತು _ಾಡುವ ಯ¶(ಉ�ಾ: ಅಶ±�ೕಧ). ಯ¶ಗ0ಂದ ವFಕ8	ಾಗುವ 
ಭಗವಂತ �ೕಧಜಃ. 
೭೫೮) ಧನFಃ  
'ಧನ' ಎಂದ(ೆ ಸಂಪತು8. ದುಡುÂ 2ಜ.ಾದ ಧನವಲ7! SಾವYದನು� ಹಂB�ಾಗ ಖ�ಾ�ಗುವYDಲ7²ೕ ಅದು 
2ಜ.ಾದ 'ಧನ' (ಉ�ಾ: ಗುಣ,  ಾನ). 2ರAೇ£ನೂ ಗುಣಪ[ಣ�ನೂ ಆದ ಭಗವಂತ ಧನFಃ. 
೭೫೯) ಸತF�ೕ$ಾಃ 
ತಪY� :ಳUವ0;ೆಗ0ಲ7ದ ಯ×ಾಥ�.ಾದ ಅ%�ನ ಮೂ:� ಭಗವಂತ ಸತF�ೕ$ಾಃ. 
೭೬೦) ಧ(ಾಧರಃ 
ಈ ಧ%:�ಯನು� *ೊತ8 ,ೇಷ,ಾW ಭಗವಂತ ಧ(ಾಧರಃ. 

9ೇ�ೋವೃNೋ ದುF:ಧರಃ ಸವ�ಶಸ³ಭೃ9ಾಂ ವರಃ । 
ಪ�ಗ�*ೋ 2ಗ�*ೋ ವF�ೊ�ೕ 	ೈಕಶೃಂ�ೋ ಗ�ಾಗ�ಜಃ  ॥೯೪॥ 

೭೬೧) 9ೇ�ೋವೃಷಃ 
ಇದು ಅಪ[ವ�.ಾದ ಶಬ4. 9ೇಜಸು« ಅಂದ(ೆ �ೆಳಕು ಅಥ.ಾ ಪ�;ಾಶ; ವೃಷ ಅಂದ(ೆ ಧಮ�. ನಮ�ೆ 9ೇಜಸ«ನು�, 
ವೃಷವನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ 9ೇ�ೋವೃಷಃ. ನಮ�ೆ ಅಧFಯನDಂದ, �ೕಗ Mಾಧ	ೆWಂದ, 
Aಾ�~ಾSಾಮDಂದ ವಚ�ಸ«ನು� ಗ0ಸ�ೇಕು ಎನು�ವ ಆMೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ(ೆ ಆ ವಚ�ಸ«ನು� ಕರುHಸುವವನು 
ಭಗವಂತ. ಅ�ೇ %ೕ: ನಮ�ೆ ಧಮ�ದ �ಾ%ಯZ7 ನXೆಯ�ೇಕು ಎನು�ವ ಆMೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ(ೆ SಾವYದು 
ಧಮ�, SಾವYದು ಅಧಮ� ಎನು�ವ  ಾನ ;ೊಟುK ಆ ನXೆಯನು� 9ೊ%ಸುವವನು ಭಗವಂತ.   
೭೬೨) ದುF:ಧರಃ  
ಎQಾ7 ಬ�ೆಯ ಪ�;ಾಶವನು� ಧ%Iರುವ �ೊFೕ:ಮ�ಯಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ ದುF:ಧರಃ 
?ೕ9ೆಯZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ:  

ಯ�ಾDತFಗತಂ 9ೇ�ೋ ಜಗ�ಾ�ಸಯ9ೇs�ಲ{ । 
ಯಚ�ನ4ÃಮI ಯ�ಾ��ೌ� ತ¾ 9ೇ�ೋ �D§ _ಾಮಕ{॥ (ಅ-೧೫, ,ೆ67ೕ-೧೨) 
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ಅಂದ(ೆ "ಸೂಯ�ನZ7ದು4 �ಶ±ವ	ೆ�Qಾ7 �ೆಳಗುವ �ೆಳಕು, ಚಂದ�ನZ7, �ೆಂVಯZ7 ಕೂXಾ, ಅದು ನನ��ೇ 
�ೆಳ;ೆಂದು :0". ಈ %ೕ: *ೊರಗೂ ಒಳಗೂ ತುಂºರುವ, ಎQಾ7 �ೆಳಕನು� �ೆಳ?ಸುವ ಮ*ಾ �ೆಳಕು ಭಗವಂತ 
ದುF:ಧರಃ  
೭೬೩) ಸವ�ಶಸ³ಭೃ9ಾಂವರಃ 
ಎQಾ7 ಶಸ³$ಾ%ಗ0?ಂತಲೂ ಉತ8ಮ.ಾದ ಶಸ³ವನು� �`ದು ಧಮ� Mಾ¬ಪ	ೆ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ 
ಸವ�ಶಸ³ಭೃ9ಾಂವರಃ. 
ಈ �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ �ಂDನ ;ಾಲದZ7 ಯ¶ _ಾಡು.ಾಗ ಮೂರು *ೊತು8 ಆಹು: ;ೊಡು:8ದ4ರು. ಮೂರು 
*ೊತು8 �ೇವರನು� ಋ�ೆ±ೕದದ ಮಂತ�ಗ0ಂದ Mೊ8ೕತ� _ಾಡು:8ದ4ರು. ಈ %ೕ: ಭಗವಂತನ ಗುಣ�ಾನ _ಾಡುವ 
ಮಂತ�ವನು� 'ಶಸ³' ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಇಂತಹ .ೇದ ಮಂತ�ಗಳZ7 �ೇ(ೆ �ೇ(ೆ �ೇವ9ೆಗಳ ಮಂತ���ೆ. ಒಂ�ೊಂದು 
ಮಂತ� ಒಂ�ೊಂದು �ೇವ9ೆಗಳನು� *ೇಳUತ8�ೆ. �ೇವ9ೆಗಳU ಅ	ೇಕ, ಆದ(ೆ �ೇವರು ಒಬ^	ೇ. 
ಅ?�ಮಂತ�Dಂದ ಕ(ೆದ(ೆ ಅ?�ಯZ7ರತಕ<ಂತಹ ಭಗವಂತ, .ಾಯು ಮಂತ�Dಂದ ಕ(ೆದ(ೆ 
.ಾಯು�ನZ7ರತಕ<ಂತಹ ಭಗವಂತ, ಇಂದ� ಮಂತ�Dಂದ ಕ(ೆದ(ೆ ಇಂದ�	ೊಳ?ರತಕ<ಂತಹ ಭಗವಂತ. �ೕ�ೆ 
ಸಮಸ8 �ೇವ9ೆಗಳZ7ರುವ, ಸವ� ಶಸ³ಗಳZ7 (ಭಗವಂತನ ಗುಣ�ಾನ _ಾಡುವ ಸಮಸ8 ಮಂತ�ಗಳZ7) 
,ೆ�ೕಷ3	ಾ? $ಾರ~ೆ _ಾ`ರುವ ಭಗವಂತ ಸವ�ಶಸ³ಭೃ9ಾಂವರಃ. 
೭೬೪) ಪ�ಗ�ಹಃ  
ದುಜ�ನ%�ೆ ಕ`.ಾಣ *ಾಕುವ ಭಗವಂತ ಪ�ಗ�ಹಃ. ಎಲ7ರ ಮನI«	ೊಳ�ೆ ಸ2��ತ	ಾ?ದು4 2ಯಂ:�ಸುವವ, 
ಮನI«2ಂದ ಅz�Iದ(ೆ ಅದನು� I±ೕಕ%I ನಮ\ನು� ಎತ8ರ;ೆ< ;ೊಂXೊಯುFವ ಭಗವಂತ ಪ�ಗ�ಹಃ 
೭೬೫) 2ಗ�ಹಃ 
ದುಜ�ನರನು� ದಮ2ಸುವವನು 2ಗ�ಹಃ. ಭಗವಂತನನು� ಒಪ��ೇ ಅಧಮ�ದ �ಾ%ಯZ7 ನXೆಯುವವರನು� 
,ಾಶ±ತ.ಾ? 2ಗ��ಸುವ ಭಗವಂತ 2ಗ�ಹಃ. ಇದ	ೆ�ೕ ?ೕ9ೆಯZ7 �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4(ೆ: 
 

9ಾನಹಂ D±ಷತಃ ಕೂ�(ಾÁ ಸಂMಾ(ೇಷು ನ(ಾಧ_ಾÁ । 
�AಾಮFಜಸ�ಮಶು+ಾ	ಾಸು%ೕNೆ±ೕವ �ೕ2ಷು ॥ (ಅ-೧೬; ,ೆ67ೕ-೧೯) 
ಆಸು%ೕಂ �ೕ2_ಾಪ	ಾ� ಮೂ�ಾ ಜನ\2 ಜನ\2 । 
_ಾಮAಾ�AೆFೖವ ;ೌಂ9ೇಯ ತ9ೋ SಾಂತFಧ_ಾಂ ಗ:{ ॥ (ಅ-೧೬; ,ೆ67ೕ-೨೦) 

 
"ಪರತತ±ವನು� �ೆ±ೕ�ಸುವ, ಕ2ಕರ�ಲ7ದ ;ೊಳ;ಾದ ಅಂಥ 2ೕಚ ಮನುಜರನು� 	ಾನು 2ರಂತರ.ಾ? �ಾಳ 
ಬವ~ೆಗಳZ7, ;ೆಡುನXೆಯ ಬIರುಗಳZ7 ;ೆಡುವY9ೆ8ೕ	ೆ. ;ೆಡುನXೆಯ ಬI%ನZ7 ಮರ0 ಮರ0 ಹು¹Kಬಂದ ಆ 
:0�ೇ`ಗಳU ;ೊ	ೆಗೂ ನನ�ನು� Mೇರ�ೆ@ೕ, ಅZ7ಂದ ಮ9ೆ8 ಅ$ೋಗ:ಯನು� ಪXೆಯು9ಾ8(ೆ". ಇದು 2ಗ�ಹಃ 
	ಾಮದ 9ಾತ�ಯ�. 
೭೬೬) ವFಗ�ಃ 
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ದುಷKರ ದುಷKತನ ಅ:(ೇಕವನು� ಕಂXಾಗ I¹K�ೇಳUವ ಭಗವಂತ ವFಗ�ಃ. ಇ	ೊ�ಂದು ಅಥ�ದZ7 ಅವನು 
�ಗತ+ಅಗ�ಃ, ವFಗ�ಃ ಎಂದ(ೆ ;ೊ	ೆ ಇಲ7ದವನು. ಎಲ7ವYದರ ;ೊ	ೆ ಅವ	ೇ (last destination).  
೭೬೭) 	ೈಕಶೃಂಗಃ 
ಅ	ೇಕ ;ೋಡುಗಳUಳ�ವನು! ಶೃಂಗ(ಪವ�ತ)ಗಳZ7 ಸ2��ತ	ಾದವನು 	ೈಕಶೃಂಗಃ. .ೇದದZ7 ಭಗವಂತನನು� 
	ಾಲು< ;ೋ`ನ ಎತು8 ಎಂದು ಕ(ೆD�ಾ4(ೆ. ಇZ7 ;ೋಡು ಎಂದ(ೆ ಗುರು:ಸುವ Mಾಧನ. ಭಗವಂತ 	ಾಲು< 
ಬ�ೆಯ ಶಬ4ಗ0ಂದ .ಾಚF	ಾದವ. (೧) 	ಾಮಪದ (೨) V�Sಾಪದ (೩) ಉಪಸಗ�ಗಳU (೪) ಅವFಯಗಳU. ಈ 
	ಾಲ<%ಂದ 	ಾಲು< .ೇದಗಳU. ಇಂತಹ 	ಾಲು< .ೇದಗ0ಂದ .ಾಚF	ಾದ ಭಗವಂತ 	ೈಕಶೃಂಗಃ. 
೭೬೮) ಗ�ಾಗ�ಜಃ 
ಗ�ಾ ಅನು�ವವನು (ೋ�Hಯ ಮಗನZ7 ಒಬ^. ಆತ ಕೃಷ�ನನು� 	ೆರಳಂ9ೆ ಅನುಸ%Iದವನು. ಈ ;ಾರಣ;ಾ<? 
ಭಗವಂತನನು� ಗದನ ಅಣ� ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. ಆದ(ೆ ಇದು ;ೇವಲ ಕೃNಾ�ವ9ಾರ;ೆ< ಸಂಬಂಧಪ¹Kದು4. ಗ�ಾ 
ಎನು�ವYದ;ೆ< ಇನೂ� ಅ	ೇಕ ಅಥ�ಗ0.ೆ. ಸ�ಷK.ಾದ _ಾತು�ಾ%;ೆ�ೆ ಗ�ಾ ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಗದFರೂಪದ ಸಮಸ8 
.ೇದ ಮಂತ�ಗ0ಂದ .ಾಚF	ಾ?, ಯಜು.ೇ�ದದ ಮಂತ�ಗ0ಂದ ಅ?�ರೂಪದZ7 ಅ¨ವFಕ8	ಾಗುವ ಭಗವಂತ 
ಗ�ಾಗ�ಜಃ. ಗ�ೆಯ ತುDWಂದ ಅ%ಗಳನು� ತ%ದ ಭಗವಂತ ಗ�ಾಗ�ಜಃ.  

ಚತುಮೂ�:�ಶ�ತು�ಾ�ಹುಶ�ತುವ[F�ಹಶ�ತುಗ�:ಃ । 
ಚತು(ಾ9ಾ\ ಚತು+ಾ�ವಶ�ತು.ೇ�ದ��ೇಕAಾ¾  ॥೯೫॥ 

೭೬೯) ಚತುಮೂ�:�ಃ  
�ಶ±, 9ೈಜಸ, Aಾ�¶ *ಾಗೂ ತು%ಯ ಎನು�ವ 	ಾಲು< ರೂಪದZ7 ನಮ\ 	ಾಲು< I¬:ಯನು� 2ಯಂ:�ಸುವ 
ಭಗವಂತ ಚತುಮೂ�:�ಃ. ಎಚ�ರ I¬:ಯZ7 ನಮ\ ಕH�ನ ಮಧF (ಭೂ�-ಮಧF) ಬಲಗH��ೆ ಒ:8;ೊಂ`ರುವ ಶV8 
;ೇಂದ�ದZ7 (ಆ ಾಚಕ�) ಇದು4, ನಮ\ ಎಚ�ರ I¬:ಯನು� 2ಯಂ:�ಸುವ �ಶ±ರೂz ಭಗವಂತ; ಕಂಠದZ7 
Vರು	ಾZ�ೆಯ ;ೆಳ�ೆ ಸೂ� y	ೆಯಷುK ಸೂ£Ô.ಾ?ರುವ, �ಶುD§ಚಕ�ದZ7ದು4 ನಮ\ ಕನIನ I¬:ಯನು� 
2ಯಂ:�ಸುವ 9ೈಜಸ ರೂz ಭಗವಂತ; 2�ೆ�ಯನು� 2ಯಂ:�ಸುವ Aಾ� ಾ 	ಾಮಕ ಭಗವಂತ; ಈ ಮೂರು 
I¬:0ಂ�ಾ�ೆ?ನ 	ಾಲ<	ೇ I¬: (ತು%ಯ-$ಾFನದZ7 �ೇವರನು� ;ಾಣುವ I¬:)ಯನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಭಗವಂತ 
ಚತುಮೂ�:�ಃ. 
೭೭೦) ಚತು�ಾ�ಹುಃ  
ಭಗವಂತ ತನ� ಭಕ8%�ೆ ದಶ�ನ ;ೊಟಾKಗQೆQಾ7 	ಾಲು< �ಾಹು�	ೊಂD�ೆ ;ಾHI;ೊಂ`�ಾ4	ೆ. �ಶ±ರೂಪ 
ದಶ�ನವನು� 	ೋ` ಭಯ¨ೕತ	ಾದ ಅಜು�ನ "2ನ� ಚತುಭು�ಜ ರೂಪವನು� 9ೋರು" ಎಂದು ¤�ೕಕೃಷ�ನZ7 ಈ 
%ೕ: ಅಂಗQಾಚುವYದನು� ?ೕ9ೆಯZ7 ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. 

V%ೕ¹ನಂ ಗDನಂ ಚಕ�ಹಸ8��ಾ¼� 9ಾ±ಂ ದ�ಷುKಮಹಂ ತ×ೈವ  । 
9ೇ	ೈವ ರೂAೇಣ ಚತುಭು��ೇನ ಸಹಸ��ಾ*ೋ ಭವ �ಶ±ಮೂ9ೇ� (ಅ-೧೧; ,ೆ67ೕ-೪೬) 

ಅಂದ(ೆ "ಮುಕುಟ�ಟK, ;ೈಯZ7 ಗ�ೆ-ಚಕ� 9ೊಟK 2ನ�ನು� ಆ ರೂಪದQೆ7ೕ ;ಾಣಬಯಸು9ೆ8ೕ	ೆ. Mಾ�ರ 9ೋ0ನ 
�ಶ±ರೂಪ	ೇ, ಮ9ೊ8�\ 	ಾಲು< 9ೋ0ನ ಅ�ೇ ರೂಪDಂದ ;ಾHI;ೋ"  
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ಭಗವಂತನ 	ಾಲು< 9ೋಳU ಧಮ�-ಅಥ�-;ಾಮ-yೕ£ದ ಸಂ;ೇತ. ಇದಕ<ನುಗುಣ.ಾ? 	ಾಲು< ಆಯುಧಗಳU 
ಅಥ.ಾ ಅಭಯ *ಾಗೂ $ಾFನ ಮು�ೆ�. ಭಗವಂತನು �`Dರುವ ಆಯುಧದ ಮಹತ±ವನು� 	ಾವY ಈ �ಂ�ೆ 
�,ೆ7ೕ�I�ೆ4ೕ.ೆ. ಇZ7 $ಾFನ ಮತು8 ಅಭಯಮು�ೆ�ಯ ಬ�ೆE ಸಂ�ಪ8.ಾ? :0�ೕಣ. 9ೋರು �ೆರಳU ಉ0ದ 
ಮೂರು �ೆರಳUಗ0ಂದ ಮುಂದ;ೆ< �ಾ? *ೆ�ೆ^ರಳನು� ಸ�¤�ಸುವYದು $ಾFನ ಮು�ೆ�. ಇZ7 9ೋರು �ೆರಳU 
�ೕವರನು�, *ೆ�ೆ^ರಳU ಭಗವಂತನನು� ಸೂBಸುತ8�ೆ. ಉ0ದ ಮೂರು �ೆರಳU ಅ�ಧF, ;ಾಮ, ಕಮ�ವನು� 
ಸೂBಸುತ8�ೆ. ಈ %ೕ: ಅ�ಧF, ;ಾಮ, ಕಮ�ವನು� ºಟುK;   ಾನ, ಭV8, yೕ£.ಾದ ಭಗವಂತನನು� 
MೇರುವYದನು� $ಾFನಮು�ೆ� ಪ�:AಾDಸುತ8�ೆ. ಇನು� ಅಭಯ: ಅಭಯ ಭಗವಂತನ Aಾದವನು� 9ೋ%ಸುತ8�ೆ. 
ಅಂದ(ೆ ಭಗವಂತನ AಾದದZ7 ಶರ~ಾಗ:ಯನು� �ೇ` ಬಂದ ಭಕ8ರನು� ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ;ೈ ºಡುವYDಲ7 
ಎಂದಥ�.   
೭೭೧) ಚತುವ[F�ಹಃ 
.ಾಸು�ೇವ,  ಸಂಕಷ�ಣ, ಪ�ದುFಮ�, ಅ2ರುದ§ ಎಂಬ 	ಾಲು< ರೂಪಗಳ ಗುಂಪY ಉಳ�ವನು ಚತುವ[F�ಹ. 
ಶ%ೕರಪYರುಷ ¤ವ, ಛಂದಃಪYರುಷ ,ೇಷ, .ೇದಪYರುಷ ಗರುಡ, ಮ*ಾಪYರುಷ ಬ�ಹ\.ಾಯು. �ೕ�ೆ 	ಾಲು< 
ಗುಂzನ �ೇವ9ೆಗಳ ಪ%.ಾರ ಉಳ�ವನು ಚತುವ[F�ಹಃ. 
೭೭೨) ಚತುಗ�:ಃ  
	ಾಲು< ಆಶ�ಮಗ0�ೆ ಆಸ(ೆSಾದವನು ಚತುಗ�:ಃ. yೕ£ದZ7 	ಾಲು< �ಧ. (೧) MಾQೋಕF (೨) Mಾ�ೕಪF 
(೩) MಾರೂಪF *ಾಗೂ (೪) MಾಯುಜF. MಾQೋಕF ಎಂದ(ೆ ಭಗವಂತ ಇರುವ QೋಕದZ7 	ಾ�ರುವYದು; 
Mಾ�ೕಪF ಎಂದ(ೆ ಭಗವಂತನ ಪಕ<ದZ7ರುವYದು; MಾರೂಪF ಎಂದ(ೆ ಭಗವಂತ2�ೆ ಸಮ	ಾ?ರುವYದು, 
MಾಯುಜF ಎಂದ(ೆ *ಾಲು-2ೕರು �ೆ(ೆತಂ9ೆ ಭಗವಂತನZ7 �ೆ(ೆ:ರುವYದು. ಈ %ೕ: 	ಾಲು< �ಧದ ಮುV8ಯನು� 
ಕರುHಸುವ ಭಗವಂತ ಚತುಗ�:ಃ. ಮನುಷF2�ೆ ಇ	ೊ�ಂದು %ೕ:ಯZ7 	ಾಲು< ಗ:ಗ0.ೆ. ಭೂ�ಯZ7ದು4 
ಪYಣF _ಾ`ದವ%�ೆ ಸ±ಗ�, Aಾಪ _ಾ`ದವ%�ೆ ನರಕ. ಆಸುರ ಸ±+ಾವದವ%�ೆ ತಮಸು«, Mಾ:±ಕ%�ೆ ಮುV8. 
�ೕ�ೆ ತಮಸು«, ಮುV8, ಸ±ಗ� *ಾಗೂ ನರಕಗ¢ೆಂಬ ಚತುಗ�:ಗ0�ಾಸ(ೆSಾದ ಭಗವಂತ ಚತುಗ�:ಃ. 
೭೭೩) ಚತು(ಾ9ಾ\ 
ನಮ\ �ೇಹ�ೊಳ?ನ �ೕವಸ±ರೂಪದZ7 ಆತ\-ಅಂತ(ಾತ\-ಪರ_ಾತ\- ಾ	ಾತ\ ಎಂಬ 	ಾಲು< ರೂಪಗ0ಂದ 
ನಮ\ನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಭಗವಂತ ಚತು(ಾ9ಾ\. 
೭೭೪) ಚತು+ಾ�ವಃ  
ಈ 	ಾಮದZ7 ಓಂ;ಾರ;ೆ< ಸಂಬಂಧಪಟK �ಷಯ ಅಡ?�ೆ. 'ಅ';ಾರ , 'ಉ';ಾರ, 'ಮ';ಾರ *ಾಗೂ '	ಾದ' ಈ 
	ಾಲು< ಅ£ರಗ0ಂದ +ಾ�ಸಲ�ಡುವ ಭಗವಂತ ಚತು+ಾ�ವಃ. 'ಅ';ಾರ;ೆ< ಸಂಬಂಧಪಟK ರೂಪ 'ಕೃಷ�'; 
'ಉ';ಾರ;ೆ< ಸಂಬಂಧಪಟK ರೂಪ '(ಾಮ'; 'ಮ';ಾರ;ೆ< ಸಂಬಂಧಪಟK ರೂಪ 'ನರIಂಹ' *ಾಗೂ '	ಾದ';ೆ< 
ಸಂಬಂಧಪಟK ರೂಪ 'ವ(ಾಹ'. ಇ.ೇ 	ಾಲು< +ಾವಗಳU. ಈ 	ಾಲು< ಅವ9ಾರಗಳU ಜಯ-�ಜಯರ ಆಸು%ೕ 
ಶV8ಯ ಸಂ*ಾರ;ೆ< ಭಗವಂತ ತ¢ೆದ ರೂಪ. �ರ~ಾF£ನನು� 'ವ(ಾಹ'	ಾ?, �ರಣFಕ¤ಪYವನು� 'ನರIಂಹ' 	ಾ?; 
(ಾವಣ-ಕುಂಭಕಣ�ರನು� '(ಾಮ'	ಾ?; ¤ಶುAಾಲ-ದಂತವಕ�ರನು� 'ಕೃಷ�'	ಾ? ಭಗವಂತ ಸಂ*ಾರ _ಾ` ಜಯ-
�ಜಯರನು� ಅವರ ಆಸು%ೕ ರೂಪDಂದ ºಡುಗXೆ _ಾ`ದ. ಜಯ-�ಜಯರು ',ೇಷನ' ಮಕ<ಳU. ಇವರನು� 
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ಭಗವಂತನ ಅರಮ	ೆಯ �ಾ?ಲು ;ಾಯುವ Mೇವಕರು ಎಂದು *ೇಳU9ಾ8(ೆ. ನಮ\ �ೇಹದZ7 ಭಗವಂತನ 
ಅರಮ	ೆ 'ಹೃತ<ಮಲ', ಈ ಹೃತ<ಮಲವನು� ;ಾಯುವ ಶV8ಗ¢ಾದ ಜಯ-�ಜಯರು ಆಸು%ೕ ರೂಪ 9ೊಟK(ೆ 
	ಾವY ನಮ\ I¬�ತವನು� ಕ¢ೆದು;ೊಳU�9ೆ8ೕ.ೆ. 2ರಂತರ ಓಂ;ಾರದ ಉAಾಸ	ೆWಂದ ಅಥ.ಾ (ಾಮ-ಕೃಷ�-
ನರIಂಹ-ವ(ಾಹರೂz ಭಗವಂತನ ಉAಾಸ	ೆWಂದ 	ಾವY yೕ£ವನು� ;ಾಣಬಹುದು.  
	ಾಲು< ಪYರುNಾಥ�ಗಳನು�, 	ಾಲು< ವಣ�ಗಳನು� ಹು¹KIದ ಭಗವಂತ ಚತು+ಾ�ವಃ. 
೭೭೫) ಚತು.ೇ�ದಃ 
	ಾಲು< .ೇದಗಳ ಅಂತರಂಗದ ಸಂಪ[ಣ� ಅಥ�ವನು� ಬಲ7 ಭಗವಂತ ಚತು.ೇ�ದಃ. .ೇದ.ೆಂಬ ಕಡZನZ7 
ಮುಳU?, ಅZ7ರುವ ಮುತು8ಗಳನು� *ೆV< ತರಬಲ7ವರು 2ಜ.ಾದ .ೇದAಾರಂಗತರು. 	ಾವY ಎNೆKೕ :0ದರೂ 
ಅದು ಅಪ[ಣ�. .ೇದವನು� ಸಂಪ[ಣ� :0ದವನು ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ. ಇದನು� ?ೕ9ೆಯZ7 �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4(ೆ:   

ಸವ�ಸF �ಾಹಂ ಹೃD ಸ2��NೊKೕ ಮತ8ಃ ಸâ: ಾ�ನಮÒೕಹನಂ ಚ । 
.ೇ�ೈಶ� ಸ.ೈ�ರಹ�ೕವ .ೇ�ೊFೕ .ೇ�ಾಂತಕೃ� .ೇದ��ೇವ �ಾಹ{ (ಅ-೧೫; ,ೆ67ೕ-೧೫) 

ಅಂದ(ೆ "ಎಲ7ರ ಹೃದಯದZ7 	ಾನು 	ೆQೆIರು.ೆ, 	ೆನಪY, ಅ%ವY,ಮ(ೆವY ಎಲ7ವ[ ನನ� ;ೊಡು�ೆ. ಎQಾ7 
.ೇದಗ0ಂದ ಅ%ಯ�ೇ;ಾದವನು 	ಾ	ೇ. .ೇ�ಾಂತಸೂತ�ಗಳ	ೊ(ೆದವನು, .ೇದಗಳ ಮಮ�ವನ�%ತವನು 
	ಾ	ೇ"   
೭೭೬) ಏಕAಾ¾ 
ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಹಲವY. ಅನಂತ ರೂz ಭಗವಂತ ಏಕರೂಪದವ	ಾದವನು. ಅಖಂಡ ಅ¨ನ� ಸ±ರೂಪDಂದ 
ಸವ� �ೕವ�ಾತವನು� ಆವ%Iರುವ ಭಗವಂತ ಏಕAಾ¾. 

ಸ_ಾವ9ೋ� 2ವೃ9ಾ89ಾ\ ದುಜ��ೕ ದುರ:ಕ�ಮಃ । 
ದುಲ�+ೋ ದುಗ�yೕ ದು�ೋ� ದು(ಾ.ಾMೋ ದು(ಾ%*ಾ  ॥೯೬॥ 

೭೭೭) ಸ_ಾವತ�ಃ 
ಸ_ಾವತ�ಃ ಎಂದ(ೆ ಸಂMಾರ ಚಕ� :ರು?ಸುವವನು. ಈ ಜಗ:8ನ ;ೇಂದ� ºಂದು ಧು�ವಮಂಡಲದ 
ಸ�ೕಪ��ೆ. ಇZ7 '¤ಂಶು_ಾರ' ರೂಪದZ7 2ಂತು, 2ಯ�ತ.ಾ?, ಗHತಬದ§.ಾ? ಪ�ಪಂಚವನು�, ಗ�ಹ-
�ೋಲವನು� :ರು?ಸು:8ರುವ ಚಕ�$ಾ% ಭಗವಂತ ಸ_ಾವತ�ಃ. ಭಗವಂತ ;ೇಂದ�ºಂದು�ನZ7 2ಂತು 
ಪ�ಪಂಚವನು� :ರು?ಸುವYದಲ7�ೆ, 9ಾನೂ ಕೂXಾ ಪ�:�ಂದು ವಸು8�ನZ7 	ೆQೆI :ರುಗು:8�ಾ4	ೆ.  
೭೭೮) ಅ2ವೃ9ಾ89ಾ\(2ವೃ9ಾ89ಾ\) 
2ರಂತರ.ಾ? ಈ ಸಂMಾರ ಚಕ�ವನು� :ರು?ಸು:8ರುವ ಭಗವಂತ SಾವY�ೇ %ೕ:ಯ yೕಹ(Attachment) 
ಇಲ7�ೆ ಎಲ7ವನೂ� 2ಯ�ತ.ಾ? _ಾಡುವ 2ವೃ9ಾ89ಾ\. 
೭೭೯) ದುಜ�ಯಃ 
ಜಯ ಎಂದ(ೆ ಒಂದು ಅಥ�ದZ7 ಇ	ೊ�ಬ^ರನು� MೋZಸುವYದು, ಇ	ೊ�ಂದು ಅಥ�ದZ7 ವತ�	ೆಯZ7 
ಎತ8ರದZ7ರುವYದು. ಒಂದು ಪXೆಯುವYದು, ಇ	ೊ�ಂದು ಇರುವYದು (Greatness). ಭಗವಂತ ಎಲ7%ಂದ 
ಎತ8ರದZ7ರುವವ. ಆತನನು� �ೕ% �ೕಲ;ೆ< *ೋಗುವYದು ಅMಾಧF.    
೭೮೦) ದುರ:ಕ�ಮಃ 
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ಇ`ೕ ಜಗತು8 ಭಗವಂತನ ಅಂ;ೆಯZ7�ೆ. ಅವನ ಆಣ:ಯನು� �ೕ% Sಾರೂ �ೕಲ;ೆ< *ೋಗQಾರರು. 
ಅವನನು� �ೕರುವ ಒಂದು ವಸು8 ಈ ಜಗ:8ನZ7ಲ7.  
೭೮೧) ದುಲ�ಭಃ 
ಭಗವಂತ ಎQಾ7 ಕXೆ ಇದ4ರೂ ಕೂXಾ ಆತನನು� ಸುಲಭ.ಾ? ಪXೆಯಲು MಾಧF�ಲ7. ಆತ ದುಲ�ಭಃ. 
೭೮೨) ದುಗ�ಮಃ 
ಭಗವಂತನನು� ಸುಲಭ.ಾ? :0ಯುವYದು ಕಷK. ಆತ ನಮ\ ಇಂD�ಯಗ0�ೆ ಎಟುಕQಾರ. ಆತ ದುಗ�ಮಃ. 
ಆತನನು� :0ಯ�ೇ;ಾದ(ೆ 	ಾವY ನಮ\ *ೊರಪ�ಪಂಚವನು� ºಟುK ಒಳಪ�ಪಂಚDಂದ Mಾಧ	ೆ _ಾಡ�ೇಕು.  
೭೮೩) ದುಗ�ಃ 
ಭಗವಂತ ಅ ಾ2ಗ0�ೆ ಎಂದೂ ದಕು<ವYDಲ7. ಆತ ಅ ಾ2ಗಳU ಲ�ೆE *ೊXೆಯQಾಗದ ;ೋಟೆ. 
೭೮೪) ದು(ಾ.ಾಸಃ  
ಸುಲಭ.ಾ? $ಾFನ;ೆ< Iಗದ ಭಗವಂತ ದು(ಾ.ಾಸಃ. ಮ*ಾÁ ಸಂತ%ಗೂ ಕೂXಾ ಭಗವಂತ ;ಾHಸುವYದು 
;ೇವಲ ;ೆಲವY £ಣಗಳU _ಾತ� .'ಅ';ಾರವನು� ಉ�ಾ¼ರ _ಾಡಲು �ೇ;ಾಗುವ ಸಮಯದ 	ಾಲ<	ೇ ಒಂದು 
+ಾಗದಷುK ಸಮಯ ಭಗವಂತನ ದಶ�ನ.ಾದ(ೆ ಅ�ೇ ಮ*ಾ ಪYಣF.  
೭೮೫) ದು(ಾ%*ಾ 
;ೆಟK �ಾ% �`ದ ದುಷKರನು� ;ೆಡಹುವ ಭಗವಂತ ದು(ಾ%*ಾ. ನy\ಳ?ದು4 ನಮ\ ಸುತ8 ಮು:8�ೆ *ಾಕುವ ;ೆಟK 
ಶV8ಗ¢ಾದ ;ಾಮ-;ೊ�ೕಧ, ಅ ಾನ-ಅಸೂ@-ಅಹಂ;ಾರಗ0ಂದ ನಮ\ನು� º`ಸಬಲ7 ಭಗವಂತ ದು(ಾ%*ಾ. 

ಶು+ಾಂ�ೋ QೋಕMಾರಂಗಃ ಸುತಂತುಸ8ಂತುವಧ�ನಃ । 
ಇಂದ�ಕ_ಾ� ಮ*ಾಕ_ಾ� ಕೃತಕ_ಾ� ಕೃ9ಾಗಮಃ ॥೯೭॥ 

೭೮೬) ಶು+ಾಂಗಃ 
ಭಗವಂತ ಸ.ಾ�ಂಗ ಮಂಗಳಮೂ:�. �ೋಷ ದುಗು�ಣದ ಸ�ಶ� ಅವ2?ಲ7. *ೆ�ೆÖ-*ೆ�ೆÖಗೂ ;ೆಟK �ಾ% 
�`ಯುವ ನಮ\ ಮನಸ«ನು� �`ತದZ7ಟುK;ೊಳ��ೇ;ಾದ(ೆ ಆ ಶು+ಾಂಗಃನZ7 ಶರ~ಾಗ�ೇಕು.  
೭೮೭) QೋಕMಾರಂಗಃ 
QೋಕದZ7 ವಸು8 'Mಾರ'.ಾಗಲು ;ಾರಣ ಭಗವಂತ. ಆತ ನy\ಳ?ದ4(ೆ Mಾರ, ಇಲ7Dದ4(ೆ 2Mಾ«ರ. ನಮ�ೆ 
Mಾರಭೂತ.ಾದದ4ನು� ಗ��ಸುವ ಶV8;ೊಡುವ ಭಗವಂತ QೋಕMಾರಂಗಃ. 
೭೮೮) ಸುತಂತುಃ 
ಇ`ೕ ಜಗತು8 ಒಂದ;ೊ<ಂದು *ೆ~ೆದು;ೊಂಡು 2ಯತಬದ§.ಾ? 2ಲು7ವಂ9ೆ '2ಯ:ಯ' ಹಗEದ ಬQೆ 	ೇಯ4 
ಭಗವಂತ ಸುತಂತುಃ. 'ತಂತು' ಎಂದ(ೆ ಸಂತ:, ಬ�*ಾ\D �ೇವ9ೆಗ¢ೆಂಬ ,ೆ�ೕಷ3 ಸಂತ:ಯುಳ� ಭಗವಂತ 
ಸುತಂತುಃ.   
೭೮೯) ತಂತುವಧ�ನಃ 
ಸಂತ:ಯನು� �ೆ¢ೆಸುವವನು *ಾಗೂ ಸಂಹ%ಸುವವನು ತಂತುವಧ�ನಃ. ನy\ಳ�ೆ Mೆ�ೕಹದ, z�ೕ:ಯ 
ಅಂಕುರವನು� º:8 ಸಂMಾರವನು� �ೆ¢ೆಸುವ ಭಗವಂತ ಪ�ಳಯ;ಾಲದZ7 ಎಲ7ವನೂ� ಸಂ*ಾರ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. 
೭೯೦) ಇಂದ�ಕ_ಾ� 



ಸಹಸ�	ಾಮ 

ಬನ�ಂ�ೆ �ೋ�ಂ�ಾ�ಾಯ�ರ ಪ�ವಚನ ಆ#ಾ$ತ Page 191 

 

ಸಂಸÏತದZ7 'ಇಂದ�' ಎಂದ(ೆ ಸವ� ಸಮಥ� ಎನು�ವ ಅಥ���ೆ. SಾವY�ೇ ಕಮ�ವನು� _ಾಡ�ೇ;ಾದರೂ 
MಾಮಥF� ಅಗತF. ಭಗವಂತನ ;ೈWಂದ ಆಗ�ೇ ಇರುವ Sಾವ ;ೆಲಸವ[ ಇಲ7. ಆತ ಸವ� ಕಮ�ಗಳನು� 
2+ಾWಸಬಲ7 MಾಮಥF�ವYಳ� ಇಂದ�ಕ_ಾ� 
೭೯೧) ಮ*ಾಕ_ಾ�  
ಈ ಜಗ:8ನZ7 ಎQಾ7 ,ೆ�ೕಷ3 ಕಮ� _ಾಡುವವನು *ಾಗೂ _ಾ`ಸುವವನು ಆದ ಭಗವಂತ ಮ*ಾಕ_ಾ�. 
೭೯೨) ಕೃತಕ_ಾ� 
ಕ�ತಕೃತF	ಾದವನು ಕೃತಕ_ಾ�. ಭಗವಂತ _ಾಡ�ೇ;ಾದ SಾವY�ೇ ಕಮ� �ಾV ಇಲ7. ಆದರೂ ಸಹ ಆತ ಈ 
ಪ�ಪಂಚವನು� ನXೆಸುವ ಮ*ಾ ಕಮ�ವನು� 2ರಂತರ _ಾಡು:8ರು9ಾ8	ೆ. 
೭೯೩) ಕೃ9ಾಗಮಃ 
'ಆಗಮ' ಎನು�ವ ಪದ  ',ಾಸ³' ಎನು�ವ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುತ8�ೆ. ಸಮಸ8 ,ಾಸ³ಗಳ ಸೃ�Kಕತ� ಭಗವಂತ 
ಕೃ9ಾಗಮಃ. ನಮ\ �ೕವನದ ನXೆ�ೆ �ೇ;ಾದ 2ೕ: ಸಂ�9ೆ ;ೊಟKವನು ಭಗವಂತ. ಇNೆKೕ ಅಲ7�ೆ 'ಆಗಮ' 
ಎನು�ವYದ;ೆ< ಫZಸುವYದು ಅಥ.ಾ ;ೈಗೂಡುವYದು ಎನು�ವ ಅಥ� ಕೂXಾ ಇ�ೆ. ಭಗವಂತ _ಾಡುವ ಸವ� 
ಕಮ�ವ[ ಕೂXಾ ಫಲವ2�ೕಯುತ8�ೆ, ಆದ4%ಂದ ಆತ ಕೃ9ಾಗಮಃ. 

ಉದ�ವಃ ಸುಂದರಃ ಸುಂ�ೋ ರತ�	ಾಭಃ ಸುQೋಚನಃ । 
ಅ;ೋ� .ಾಜಸನಃ ಶೃಂ?ೕ ಜಯಂತಃ ಸವ��ಜÖWೕ   ॥೯೮॥ 

೭೯೪) ಉದ�ವಃ 
ಉ¾+ಭವ; ಇZ7 ಉ¾ ಎಂದ(ೆ ಉತÏಷK.ಾದ ಎಂದಥ�. ಆದ4%ಂದ Sಾವ �ೋಷವ[ ಇಲ7ದ ಅತFಂತ 
ಉತÏಷK.ಾದ ಇರು�;ೆ(ಭವ) ಉಳ�, ಹು¹Kರದ ಭಗವಂತ ಉದ�ವಃ. ಎಲ7ವYದರ ಒಳ?ದು4 ಪ�:�ಂದಕೂ< 
ಉತÏಷKವನು� ;ೊಟKವ ಆ ಭಗವಂತ.  
೭೯೫) ಸುಂದರಃ 
ಭಗವಂತ Mೌಂದಯ�ದ ಖ2. ಅವನು Mೌಂದಯ�ದ ಪ(ಾ;ಾNೆ3.  
೭೯೬) ಸುಂದಃ  
'ಸು' ಎಂದ(ೆ ಆನಂದ. ಸುಖವ2�ೕಯುವವನು *ಾಗೂ �ಾ%ತz��ಾಗ ಸುಖದ �ಾ%ಯನು� ಮುಚು�ವ ಭಗವಂತ 
ಸುಂದಃ.  
೭೯೭) ರತ�	ಾಭಃ 
ಆನಂದ.ೆಂಬ ಮುತು8 ಸು%ಯುವ *ೊಕು<ಳUಳ�ವನು ರತ�	ಾಭಃ. ಈ �ಶ±.ೆಂಬ ಆನಂದದ ಬು�ೆE ಭಗವಂತನ 
	ಾ¨Wಂದ B�\ ಸೃ�KSಾWತು. ಇಂತಹ ಮ*ಾರತ�ವನು� 	ಾ¨Wಂದ ಸೃ�KIದ ಭಗವಂತ ರತ�	ಾಭಃ. 
೭೯೮) ಸುQೋಚನಃ 
ಭಗವಂತ ಚಲುಗH�ನವನು ಆತ ಪ�:�ಂದನೂ� ಸಮಪ�ಕ.ಾ? ಆQೋBI _ಾಡುವ ಸುQೋಚನಃ. ನಮ\ 
�ೇಹದZ7 Mೌಂದಯ�ದ ;ೇಂದ� 'ಕಣು�'. ನಮ�ೆ Mೌಂದಯ�ವನು� ;ೊಟKವನು *ಾಗೂ ಇತರ ಇಂD�ಯಗ0?ಂತ 
ಅ:ೕ ¨ನ�.ಾದ ಸವಲತ8ನು� ಕH��ೆ ;ೊಟK ಕಮಲ ನಯನ ಭಗವಂತ ಸುQೋಚನಃ. 
೭೯೯) ಅಕ�ಃ 
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ಅಕ� ಎಂದ(ೆ ಸೂಯ� ಎನು�ವYದು 2ಘಂ¹ನZ7 Iಗುವ ಅಥ�. ಸೂಯ�ನZ7 ಸ2��ತ	ಾ? �ೆಳಕನು� ;ೊಟುK, 
ಕH�	ೊಳ?ದು4 	ೋಡುವ ಶV8 ತುಂಬುವ ಭಗವಂತ ಅಕ�ಃ. 
ಭಗವಂತನನು� ಅಚ�	ೆ _ಾಡುವYದ;ೊ<ೕಸ<ರ ಬಳಸುವ ಮಂತ�ಗಳU ಅಕ�ಗಳU. ಆ ಮಂತ�ಗ0ಂದ 
ಅB�ಸಲ�ಡುವ ಭಗವಂತ ಅಕ�ಃ. 	ಾವY Mಾ_ಾನF.ಾ? ಅಚ�	ೆ _ಾಡುವYದು 2ೕ%2ಂದ; 2ೕರನು� ಅಕ� 
ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಭಗವಂತ ಪ�ಪಂಚ ಸೃ�KಯZ7 yಟK yದಲು ಸೃ�K _ಾ`ದು4 2ೕರನು�. ಮ*ಾ ಪ�ಳಯದ 
;ಾಲದZ7 ಭಗವಂತ ಮಲ?ದು4 ಸೂ£Ô ರೂಪದ ಪ�ಳಯ ಜಲದZ7. ಆತ2�ೆ 2ೕ(ೆಂದ(ೆ ಅ:z�ೕಯ. 2ೕರು ಅ	ೇಕ 
ಅಥ�ಗ0�ೆ ಸಂ;ೇತ. 2ೕರು ಎಂದ(ೆ ಹ%ದು;ೊಂಡು *ೋಗುವ ವಸು8. ನಮ\ ಮನಸು« ಭV8Wಂದ ಕರ? 2ೕ(ಾ? 
ಹ%ದು ಭಗವಂತನXೆ�ೆ *ೋಗ�ೇಕು. ನಮ\ ಮನಸು« ಭV8Wಂದ ಕರಗುವ ಸಂ;ೇತ ಅಚ�	ೆಯZ7 ಬಳಸುವ 
2ೕರು. 2ೕ%ನZ7 ಸ2��ತ	ಾ?ದು4, ಅದ;ೆ< Aಾ�ತ�Åವನು� ;ೊಟK ಆನಂದ ಸ±ರೂz, ಎಲ7%ಂದ ಪ[ಜF	ಾದ(One 
who has supreme bliss) ಪ[~ಾ�ನಂದಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ ಅಕ�ಃ.  

ಸಹಸ�	ಾಮ �ವರ~ೆ-೮೦೦ 

೮೦೦) .ಾಜಸನಃ 
'.ಾಜ' ಎಂದ(ೆ ಆ*ಾರ, ಯುದ§, ಕುದು(ೆ(.ಾ�ೕ), .ಾದ �ೕ�ೆ ಅ	ೇಕ ಅಥ�ಗಳನು� ಈ ಪದ ;ೊಡುತ8�ೆ. ಎಲ7ರ 
ಅಗತF;ೆ< �ೇ;ಾದ ಆ*ಾರವನು�,  ಾನವನು� ;ೊಡುವ, ಕುದು(ೆಯ ರೂಪದZ7 ಸೂಯ� *ಾಗೂ 
ಆ¤±ೕ�ೇವ9ೆಗಳZ7 ಸ2��ತ	ಾದ ಭಗವಂತ .ಾಜಸನಃ. ಆತ .ಾದದ ಮೂಲಕ ಅ%ವನು� �ೆ¢ೆಸುವವ. ಇZ7 
.ಾದ ಎಂದ(ೆ �ಷಯ :ಳUವ0;ೆ�ಾ? _ಾಡುವ ಚ�ೆ�.   
೮೦೧) ಶೃಂ?ೕ 
ಶೃಂಗವYಳ� �ೕ2ನ ರೂಪದZ7 ಅವತ%Iದವನು, ಉನ�:;ೆ ಅಥ.ಾ 2ಜ.ಾದ �ೊಡÂI¬;ೆ ಉಳ� ಭಗವಂತ 
ಶೃಂ?ೕ. 
೮೦೨) ಜಯಂತಃ 
ಇಂದ�ನ ಮಗ	ಾದ, ;ಾZನ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ ಜಯಂತ. ಜಯಂತ	ೊಳ?ದು4 ಸಮಸ8 �ೇಹವನು� $ಾರ~ೆ 
_ಾಡುವ ಭಗವಂತ, �ಾ0ನZ7 ಜಯವನು� ತರುವವನು. Sಾರ ಹಂಗೂ ಇಲ7�ೆ ನಮ\ ;ಾಲ �ೕQೆ 	ಾವY 
2ಲು7ವಂ9ೆ _ಾಡುವ ಆತ2�ೆ ಜಯಂತಃ ಅನ±ಥ� 	ಾಮ.  
೮೦೩)ಸವ��ಜÖWೕ 
ಎಲ7ವನೂ� ಪXೆದವನು, ಎಲ7ವನೂ� :0ದವನು, ಎಲ7ರನೂ� ಅ%ತು ಎಲ7ರನೂ� �ೕ% 2ಂತ ಭಗವಂತ 
ಸವ��ಜÖWೕ. ಆತ ಅವರವರ �ೕವ ಸ±ರೂಪದ �ೕಗF9ೆ�ೆ ತಕ<ಂ9ೆ ಅ¨ೕಷ3�ೕಯುವವನು. 

ಸುವಣ�ºಂದುರ�ೋಭFಃ ಸವ�.ಾ?ೕಶ±(ೇಶ±ರಃ । 
ಮ*ಾಹ��ೋ ಮ*ಾಗ9ೋ� ಮ*ಾಭೂ9ೋ ಮ*ಾ2ªಃ  ॥೯೯॥ 

೮೦೪) ಸುವಣ�ºಂದು 
ಸುವಣ�ºಂದು ಎಂದ(ೆ ಬಂ�ಾರದ ಚು;ೆ< ಎನು�ವYದು �ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ;ಾಣುವ ಅಥ�. ಸು+ವಣ�-ಅಂದ(ೆ 
ವಣ�ಗಳZ7 ಅತFಂತ ,ೆ�ೕಷ3.ಾದ ವಣ�. ಸುವಣ�ºಂದು ಎಂದ(ೆ ಓಂ;ಾರದ 'ಅ', 'ಉ', 'ಮ' *ಾಗೂ '	ಾದ'ದ 
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ನಂತರ ಬರುವ ºಂದು. ಓಂ;ಾರದZ7 ನಮ\ V��ೆ ;ೇಳUವ ;ೊ	ೇಯ ವಣ� ºಂದು. ಓಂ;ಾರದ ºಂದು�2ಂದ 
ಪ�:AಾದF	ಾದ ಭಗವಂತ ಸುವಣ�ºಂದು. ಓಂ;ಾರದZ7 'ಅ';ಾರ ಕೃಷ� ರೂಪವನು�, 'ಉ';ಾರ (ಾಮ 
ರೂಪವನು�,'ಮ';ಾರ ನರIಂಹ ರೂಪವನು� ಪ�:AಾDIದ(ೆ, ºಂದು ಭಗವಂತನ �ಷು� ರೂಪವನು� 
ಪ�:AಾDಸುತ8�ೆ. ಜಗ:8ನ ಸವ� Mಾ�ತFದZ7 ,ೆ�ೕಷ3.ಾದ DವF ಅನುಭೂ:ಯನು� *ೇಳUವ ಮ*ಾ+ಾರತ 
*ಾಗೂ .ೇದಗ0ಂದ .ಾಚF	ಾದ ಭಗವಂತ ಸುವಣ�ºಂದು.     
೮೦೫) ಅ�ೋಭFಃ  
ಭಗವಂತನನು� ಕಂ�ೆ`ಸಲು Sಾವ ಶV8Wಂದಲೂ MಾಧF�ಲ7. ಎಲ7ರೂ ತಮ\ ಪದ�ಯನು� ಒಂದಲ7 ಒಂದುDನ 
ಕ¢ೆದು;ೊಳ�Qೇ�ೇಕು, ಆದ(ೆ ಭಗವಂತನ ಪದ� ಎಂದೂ ಬದQಾಗದು. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಅ�ೋಭFಃ. 
೮೦೬) ಸವ�.ಾ?ೕಶ±(ೇಶ±ರಃ 
ಒಬ^ರ +ಾವ	ೆಯನು� ಇ	ೊ�ಬ^%�ೆ :0ಸುವ ‘	ಾದ’ _ಾತು ಅಥ.ಾ '.ಾÎ'. ಮನುಷF _ಾತ�ವಲ7, Aಾ�Hಗಳó 
ಸಹ 	ಾದದ ಮು°ೇನ _ಾತ	ಾ`;ೊಳU�ತ8.ೆ. ಎQಾ7 _ಾತುಗಳ ಒಡ: ಸರಸ±:. Aಾವ�:ಯನೂ� ಕೂXಾ 
ಒಂದು 	ೆQೆಯZ7 .ಾ?ೕಶ±% ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. ಏ;ೆಂದ(ೆ _ಾತು ಮತು8 ಮನಸು« ದಂಪ:ಗ0ದ4ಂ9ೆ. 
ಮನಸು« ¤ವ _ಾತು Aಾವ�:. ಮನಸು« �ೕBIದ4ನು� _ಾತು *ೇಳUತ8�ೆ. ಆದ4%ಂದ ನy\ಳ?ರುವ ¤ವಶV8 
ಮತು8 Aಾವ�: ಶV8@ೕ ನಮ\ ಮನನ ಮತು8 _ಾತುಗಳ �ಂDರುವ ಶV8. ಇNೆKೕ ಅಲ7�ೆ +ಾರ:-ಸರಸ±:, 
ಬ�ಹ\-.ಾಯು ಇವ(ೆಲ7ರೂ ಸವ�.ಾ?ೕಶ±ರರು. ಇವ(ೆಲ7ರ ಒXೆಯ ಸವ�ಶಬ4 .ಾಚF	ಾದ ಪರಶV8Sಾದ 
ಭಗವಂತ ಸವ�.ಾ?ೕಶ±(ೇಶ±ರಃ. 
೮೦೭) ಮ*ಾಹ�ದಃ  
'ಹ�ದ' ಎಂದ(ೆ ಅತFಂತ �ೊಡÂ ಸ(ೋವರ, ಅಂದ(ೆ ಕಡಲು. ಜಗ:8ನZ7 ಸಮುದ�ಗಳನು� 2��I ಅದರZ7 
ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಮ*ಾಹ�ದಃ. ಪ�ಳಯ;ಾಲದZ7 ಪ�ಳಯ ಸಮುದ�ದZ7 ಪವ`Iರುವ ಅನಂತಶಯನ 
ಭಗವಂತ ಮ*ಾಹ�ದಃ. 
೮೦೮) ಮ*ಾಗತ�ಃ  
'ಗತ�' ಎಂದ(ೆ ಗು*ೆ ಅಥ.ಾ ಕH.ೆ (valleys). ಜಗ:8ನ ಮ*ಾಗತ� ನಮ\ ಹೃದಯ ಗು*ೆ. ಇಂತಹ ಮ*ಾ 
ಕH.ೆಯZ7 	ೆQೆIರುವ ಹೃತ<ಮಲ ಮಧF2.ಾI ಭಗವಂತ ಮ*ಾಗತ�ಃ   
೮೦೯) ಮ*ಾಭೂತಃ  
SಾವYದು ಎQಾ7 ;ಾಲದZ7 ,ಾಶ±ತ.ಾ?ರುತ8�ೋ ಅದು ಮ*ಾಭೂತ. ;ಾQಾ:ೕತ	ಾದ, ಸ²ೕ�ನ�ತ	ಾದ 
ಭಗವಂತ ಮ*ಾಭೂತಃ 
೮೧೦) ಮ*ಾ2ªಃ 
ಭಗವಂತ ನಮ\ ಹೃದಯಗು*ೆಯZ7 ಅಡ?ರುವ ಮ*ಾÁ ಸಂಪತು8. ಆತ2?ಂತ �%�ಾದ 2ª ಇ	ೊ�ಂDಲ7. 
�ಾಹF ಪ�ಪಂಚದ ಹಣದ ಆMೆWಂದ �ೕವನವನು� ವFಥ� _ಾ`;ೊಳU�ವ ಬದಲು, ನy\ಳ?ರುವ ;ೊಪ�%�ೆ 
'ಮ*ಾ2ªಃ' ಭಗವಂತನನು� :0ದ(ೆ ನಮ\ �ೕವನ Mಾಥ�ಕ.  

ಕುಮುದಃ ಕುಂದರಃ ಕುಂದಃ ಪಜ�ನFಃ Aಾವ	ೋ2ಲಃ । 
ಅಮೃ9ಾ,ೆ6ೕಮೃತವಪYಃ ಸವ�¶ಃ ಸವ�9ೋಮುಖಃ ॥೧೦೦ ॥ 
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೮೧೧) ಕುಮುದಃ 
ಕು+ಮುದ; ಇ`ೕ ಜಗ:8�ೆ ಆನಂದವನು� ;ೊಡತಕ<ಂತಹ ಶV8. 'ಕು' ಎಂದ(ೆ ಭೂ�. ಭೂ��ೆ ಮುದವ2�ತ8ವನು 
ಕುಮುದಃ. 'ಕು' ಎಂದ(ೆ 'ಕುI«ತ'. ನಮ\ನು� ಕುI«ತ.ಾದ, £ುದ�.ಾದ, ಆನಂದದ �ೆನ��ಂ�ೆ *ೋಗುವಂ9ೆ 
_ಾಡುವವನೂ ಅವ	ೇ! ಈ �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಇದು ಅವನ ¤£ಣ ಪದ§:.  
೮೧೨) ಕುಂದರಃ 
'ಕುಂದ' ಎನು�ವYದು ಒಂದು ಹೂ�ನ *ೆಸರು(Jasmine flower). ಭಗವಂತ2�ೆ 'ಕುಂದ' ಪYಷ� ತುಂ�ಾ ಇಷK. 
ಭಗವಂತನ ಮಂದ*ಾಸ ºೕರುವ ತು¹ಗಳU 'ಕುಂದ' ಪYಷ�ದಂ9ೆ ಎಂದು +ಾಗವತದZ7 ಈ %ೕ: ವಣ�	ೆ 
_ಾ`�ಾ4(ೆ:  

9ೇ .ಾ ಅಮುಷF ವದ	ಾIತಪದ\;ೋಶಂ ಉD±ೕ£Å ಸುಂದರತ(ಾಧರಕುಂದ*ಾಸಂ ॥೧೩-೧೫-೪೪॥ 
ಅಂದ(ೆ " ಭಗವಂತನ ಸುಂದರ ಮುಖ 9ಾವ(ೆಯಂ9ೆ, ಆತನ ಮುಗುಳ�ಗು ಅರಳU:8ರುವ ಕುಂದ ಪYಷ�ದಂ9ೆ". 
�ೕ�ೆ ಸ�ಾ ಮಂದ*ಾಸDಂDರುವ ಆನಂದಮೂ:� ಭಗವಂತ ಕುಂದರಃ. 
ಕುಂ-ದ�ಾ:ೕ: ಕುಂದರಃ. ಇZ7 ಕುಂ ಅಂದ(ೆ ಭೂ�. ನಮ\ .ಾಸ;ೊ<ೕಸ<ರ ಭೂ�ಯನು� ;ೊಟುK, ಅದರZ7 
	ೆQೆI ಆನಂದವನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಕುಂದರಃ.   
೮೧೩) ಕುಂದಃ  
ಕುಂ-ದF:ೕ: ಕುಂದಃ; ಕುI«ತ.ಾದ ;ೆಟK ಆQೋಚ	ೆಯನು� *ೊಂDದ ದುಷKರನು� 2ಗ��ಸುವ(ದF:) ಭಗವಂತ 
ಕುಂದಃ. ಅಂತಹ ಜನ%�ೆ 2ಲ7ಲು 	ೆQೆ ಕೂXಾ ಇರದು.  
೮೧೪) ಪಜ�ನFಃ 
ಪಜ�ನF ಎಂದ(ೆ ಪ�Iದ§.ಾದ ಅಥ� yೕಡ. ಮ¢  ೆ�ಾರD�ಾ4ಗ ಮ¢ೆ�ಾ? ಪಜ�ನF ಮಂತ� ಜಪ _ಾಡು9ಾ8(ೆ. 
ಪರ+ಜನF-ಪಜ�ನF. SಾವYದ%ಂದ 	ಾವY ಬದುಕು9ೆ8ೕ²ೕ, SಾವYದು ನಮ�ೆ ಆ*ಾರ²ೕ ಅದು 'ಪರ'. 
ಸಸFಗಳU, $ಾನFಗಳU, ಹೂ-ಹಣು�-ತರ;ಾ%ಗಳU 'ಪರ'. ಇಂತಹ ನಮ\ನು� ಬದುVಸುವ ?ಡಗಳU Sಾ%ಂದ 
ಜನF²ೕ ಅವನು ಪಜ�ನFಃ. ಈ ?ಡಗಳU ಹು¹K �ೆ¢ೆದು ಫಲವನು� ;ೊಡ�ೇ;ಾದ(ೆ ಮ¢  ೆ �ೇಕು. ಇ¢ೆ�ೆ 
ಮ¢ೆಯನು� ;ೊಟುK ಸಲಹುವ ಭಗವಂತ ಪಜ�ನFಃ.   
೮೧೫) Aಾವನಃ 
ನy\ಳ?ದು4 ನಮ\ನು� ಪ�ತ��ೊ0ಸುವ ಭಗವಂತ Aಾವನಃ. ಆತ ನy\ಳ?ದ4(ೆ ಈ ಶ%ೕರ '¤ವ', ಇಲ7Dದ4(ೆ 
'ಶವ' 
೮೧೬) ಅ2ಲಃ 
	ೆQೆ ಇರದವನು ಅ2ಲಃ. ಸ.ಾ�ಂತSಾ��Sಾದ ಭಗವಂತ2�ೆ ಇಂತ�ೆ4ೕ ಎನು�ವ 	ೆQೆ�ಂDಲ7. .ಾಯು 
ಅಥ.ಾ Aಾ�ಣತತ±ವನು� ಭ�ಸುವ ಭಕ8ರು ಆತ2�ೆ ಅ:ೕ z�ೕಯ. 'Aಾ�ಣ' ಆತನ ಆ:Ñಯ. Aಾ�ಣತತ±ದZ7 
�,ೇಷ.ಾ? ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಅ2ಲಃ. 
೮೧೭) ಅಮೃ9ಾಶಃ 
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ಇZ7 ಅಮೃತ ಎಂದ(ೆ 29ಾFನಂದ. yೕ£ದZ7 ನಮ�ೆ ಎಂದೂ ;ೊ	ೆWಲ7ದ 2ರಂತರ ಆನಂದವನು� ಉHಸುವ, 
	ಾಶ�ಲ7ದ ಆನಂದ ಸ±ರೂz ಭಗವಂತ ಅಮೃ9ಾಶಃ. yೕ£ದZ7 ಅಮೃತ.ಾ?ರುವ �ೕವ�ಾತಗಳU Sಾರ 
ಅಂಶ²ೕ ಅವನು ಅಮೃ9ಾಂಶ.  
೮೧೮) ಅಮೃತವಪYಃ 
ಎಂದೂ 	ಾಶ�ಲ7ದ,  ಾ	ಾನಂದಮಯ.ಾದ, ಹುಟುK-Mಾ��ೆ ಬದ§ವಲ7ದ ಶ%ೕರವYಳ� ಭಗವಂತ ಅಮೃತವಪYಃ. 
ಭಗವಂತನ �ೇಹ Aಾಂಚ�ೌ:ಕ.ಾದುದ4ಲ7. ಅವ9ಾರ ರೂಪದZ7 ಆತ ನಮ�ೆ ;ಾHಸುವYದು Mಾ_ಾನF 
_ಾನವ ಶ%ೕರ ರೂಪದZ7. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ2ಗೂ ಕೂXಾ ನಮ\ಂ9ೆ Aಾಂಚ+ೌ:ಕಶ%ೕರ��ೆ, ಅದು ಒಂದು 
Dನ ºದು4*ೋಗುತ8�ೆ ಎಂದು :0ಯುವYದು ತಪY�. ಇದನು� ¤�ೕಕೃಷ� ?ೕ9ೆಯZ7 ಸ�ಷK.ಾ? *ೇ0�ಾ4	ೆ: 

ಅವ�ಾನಂ: _ಾಂ ಮೂ�ಾ _ಾನು�ೕಂ ತನು_ಾ¤�ತ{ । 
ಪರಂ +ಾವಮ�ಾನಂ9ೋ ಮಮ ಭೂತಮ*ೇಶ±ರ{  (ಅ-೯, ,ೆ67ೕ-೧೧) 

ಅಂದ(ೆ "ಮನುಷFರಂ9ೆ ;ಾHI;ೊಂಡು �ೖ�ಾ0ದ ನನ�ನು� ಮನುಷF	ೆಂದು ಬ�ೆದು ಕXೆಗHಸು9ಾ8(ೆ - 
ಎಂ�ೆಂದೂ ಎಲ7Xೆಯೂ ಇರುವ �%ದಕೂ< �%�ಾದ ನನ� �%�ಯನ�%ಯದ :0�ೇ`ಗಳU" �ೕ�ೆ ಹುಟುK-
Mಾ��ೆ ಬದ§ವಲ7ದ, ಅ0�ಲ7ದ ಶ%ೕರವYಳ� ಭಗವಂತ ಅಮೃತವಪYಃ 
೮೧೯) ಸವ�¶ಃ  
ನಮ\ ಆತ\ ' ಾ	ಾನಂದ' ಸ±ರೂಪ. ಆದ(ೆ ಆ  ಾನ *ಾಗೂ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಆಗದಂ9ೆ ಮುB�¹KರುವYದು ಈ 
ಶ%ೕರ. Zಂಗಶ%ೕರ, ಸೂ£Ôಶ%ೕರ *ಾಗೂ ಸೂ¬ಲಶ%ೕರ. ಈ ಮೂರು ಮುಚ�ಳಗ0ಂದ ಮುB�ರುವ ನಮ\ 
ಆತ\;ೆ< ಅ¨ವFಕ8�ಲ7. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ  ಾ	ಾನಂದ ಸ±ರೂಪ. ಆತನ  ಾನ;ೆ< SಾವY�ೇ %ೕ:ಯ 
ಮುಚ�ಳ�ಲ7. ಅವ2�ೆ :0ಯದ �ಷಯ²ಂDಲ7. ಆತ ಸವ�¶ಃ.     
೮೨೦) ಸವ�9ೋಮುಖಃ 
ಈ 	ಾಮವನು� ;ೇ0�ಾಗ ನಮ�ೆ ಪYರುಷಸೂಕ8ದ ಈ MಾಲುಗಳU 	ೆನz�ೆ ಬರುತ8�ೆ.  
‘ಸಹಸ� ¤ೕNಾ� ಪYರುಷಃ । ಸಹMಾ�£ಃ ಸಹಸ�Aಾ¾ ಎಂದು ಭಗವಂತನನು� ಪYರುಷಸೂಕ8ದZ7 ವH�I�ಾ4(ೆ. ಇZ7 
ಬಹು¤ರ ಎಂದ(ೆ ಸಹಸ�-ಸಹಸ� ¤ರಸ«ನು� *ೊಂDರುವವನು ಎಂದಥ�. ಭಗವಂತ2�ೆ ನಮ\ಂ9ೆ ಒಂದು 
ಮುಖವಲ7.  ಾ	ಾನಂದ ಸ±ರೂzSಾದ ಆತನ ಶ%ೕರ ಎQಾ7 ಕXೆ .ಾFzI�ೆ. ಆತ ಸವ�9ೋಮುಖಃ  

ಸುಲಭಃ ಸುವ�ತಃ Iದ§ಃ ಶತು��ಚ¼ತು�9ಾಪನಃ । 
ನF�ೊ�ೕ$ೋದುಂಬ(ೋಶ±ತ¬,ಾ�ಣೂ(ಾಂಧ�2ಸೂದನಃ  ॥೧೦೧॥ 

೮೨೧) ಸುಲಭಃ 
ಭಗವಂತ ನy\ಳ�ೇ ಇ�ಾ4	ೆ, ಆತ ಎQಾ7 ಕXೆ ತುಂº�ಾ4	ೆ ಎನು�ವ ಅ%ವY ನಮ\Z7 ಮೂ`�ಾಗ ಭಗವಂತ 
ಭಕ8%�ೆ ಸುಲಭ	ಾಗು9ಾ8	ೆ. ಇದನು� ಪ�*ಾ7ದ ನಮ�ೆ 9ೋ%I;ೊ¹K�ಾ4	ೆ. 	ಾವY ಪ�*ಾ7ದ-ದು�ವನಂ9ೆ 
2ಷ<ಲ\ಶ.ಾದ ಭV8Wಂದ ಮಗು�ನಂ9ೆ ಭಗವಂತನನು� ಭ�Iದ(ೆ ಆತ ಸುಲಭಃ.  
೮೨೨) ಸುವ�ತಃ 
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ಭಕ8ನ ರ£~ೆ@ೕ ಭಗವಂತನ ವ�ತ. (ಾ_ಾಯಣದZ7 ¤�ೕ(ಾಮ ಈ %ೕ: *ೇ0�ಾ4	ೆ. "	ಾನು 2ನ�ವ, ನನ�ನು� 
;ೈºಡ�ೇಡ ಎಂದು Sಾರು ಒಂದು �ಾ% ನನ� ಹ:8ರ ಭV8Wಂದ �ೇ`;ೊಳU�9ಾ8(ೋ, ಅಂತವರನು� ಎಂದೂ 
;ೈºಡುವYDಲ7" ಇದು ಭಗವಂತನ ವ�ತ. ಇದ	ೆ�ೕ ¤�ೕಕೃಷ� ಭಗವDEೕ9ೆಯZ7 ಈ %ೕ: *ೇ0�ಾ4	ೆ: 

ಅನ	ಾF¤�ಂತಯಂ9ೋ _ಾಂ @ೕ ಜ	ಾಃ ಪಯು�Aಾಸ9ೇ । 
9ೇNಾಂ 29ಾF¨ಯು;ಾ8	ಾಂ �ೕಗ�ೇಮಂ ವ*ಾಮFಹ{ (ಅ-೯, ,ೆ67ೕ:೨೨) 

 ಅಂದ(ೆ  "SಾವY�ೋ �ೇಡ.ಾದ �ಷಯ Bಂತ	ೆ ºಟುK, ನನ�ನು� ಪ%ಪ%Wಂದ ಪ[�ಸುವ ಜನರು ಎQೆ7ಲೂ7 
ನನ� Mೇ.ೆ�ೆ ಮು`Aಾದವರು. ಅವರ �ೕಗ-�ೇಮದ *ೊ~ೆ ನನ�ದು". ಈ %ೕ: Sಾರು ಭಗವಂತನನು� ನಂº 
ಬರು9ಾ8(ೋ ಆತ ಅಂತವರ ;ೈ ಎಂದೂ ºಡQಾರ. ಇದು ಅವನ ವ�ತ. ಇಂತಹ ಸು-ವ�ತವYಳ� ಭಗವಂತ 
ಸುವ�ತಃ. 
೮೨೩) Iದ§ಃ  
	ಾವY Sಾ.ಾಗಲೂ ¤�ೕಮಂತ(ಾಗ�ೇಕು, ಇಲ7ದ4ನು� ಪXೆಯ�ೇಕು ಎನು�ವ ಬಯ;ೆಯZ7 ನಮ\ �ೕವನವನು� 
*ಾಳU _ಾ`;ೊಳU�9ೆ8ೕ.ೆ. ಆದ(ೆ ನy\ಳ�ೇ Iದ§	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತನನು� ಅ%ಯುವ ಪ�ಯತ� ಎಂದೂ 
_ಾಡುವYDಲ7. ಭಗವಂತನನು� Mಾªಸ�ೇ;ಾ?ಲ7. ಆತ ನy\ಳ�ೇ ಸ�ಾ Iದ§	ಾ?�ಾ4	ೆ, ಆತ Iದ§ಃ. 
೮೨೪) ಶತು��¾ 
ಈ �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಧಮ�ವನು� �ೆ±ೕ�ಸುವವರು ಭಗವಂತನ ಶತು�ಗಳU. ಇಂತಹ ಅ%ಗಳನು� �ೆದ4 ಭಗವಂತ 
ಶತು��¾.   
೮೨೫) ಶತು�9ಾಪನಃ 
ಅ%ಗಳನು� ಪ%ಪ%Sಾ? �ೋ¢ಾ`ಸುವ ಭಗವಂತ ಶತು�9ಾಪನಃ !  
೮೨೬) ನF�ೊ�ೕಧಃ 
ಆಲದ ಮರದZ7 ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ನF�ೊ�ೕಧಃ. 
೮೨೭) ಉದುಂಬರಃ 
ಅ:8ಯ ಮರದZ7 �,ೇಷತಃ ಸ2��ತ	ಾದ ಭಗವಂತ ಉದುಂಬರಃ. 
೮೨೮) ಅಶ±ತ¬ಃ 
ಅರ0ಯZ7 �,ೇಷ.ಾ? ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಅಶ±ತ¬ಃ. 
೮೨೯) �ಾಣೂ(ಾಂಧ�2ಸೂದನಃ  
�ಾಣೂರ	ೆಂಬ (ಾ£ಸನನು� ;ೊಂದವ, ಅ ಾನದZ7 ಸುಖವನು� ;ಾಣುವವರನು� ಮು?ಸುವವನು, ಕುರುಡನZ7 
ಜ2Iದ ಅ ಾ2ಗ¢ಾದ ದು�ೕ�ಧ	ಾDಗಳನು� ಮು?Iದ ಭಗವಂತ �ಾಣೂ(ಾಂಧ�2ಸೂದನಃ.  

ಸಹMಾ�B�ಃ ಸಪ8�ಹ±ಃ ಸAೆÝ$ಾಃ ಸಪ8.ಾಹನಃ । 
ಅಮೂ:�ರನÍೂೕsBಂ9ೊFೕ ಭಯಕೃದ�ಯ	ಾಶನಃ  ॥೧೦೨॥ 

೮೩೦) ಸಹMಾ�B�ಃ 
ಸಹಸ� +ಅB�; ಇZ7 ಸಹಸ� ಎಂದ(ೆ Mಾ�(ಾರು ಅಥ.ಾ ಅನಂತ; ಅB� ಎಂದ(ೆ �ಾ±Qೆ, ಅಂಶು, �ೆಳVನ 
V`ಗಳU ಇ9ಾFD. ಸೂಯ� ಮಂಡಲದ ಮಧFದZ7ದು4, ಈ ಜಗ:8�ೆ MೌರಶV8ಯನು� ;ೊಟುK ಬದುVಸುವ 
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ಭಗವಂತ ಸಹMಾ�B�ಃ. ಸಹMಾ�ರು ಅವ9ಾರಗಳನು� 9ಾ0 �ೕವ;ೋ¹ಯನು� ರ�ಸುವ ಭಗವಂತ ಸಹMಾ�B�ಃ. 
ಅಂತಹ ಮ*ಾÁ �ಾ±Qೆಯ ಸಣ� ಅಂಶಗ¢ಾದ ಅನಂತ �ೕವರ ಒಳ?ದು4 ರ�ಸುವ ºಂಬರೂz ಭಗವಂತ 
ಸಹMಾ�B�ಃ.   
೮೩೧) ಸಪ8�ಹ±ಃ 
�ಹ± ಎಂದ(ೆ 	ಾZ�ೆ. ಏಳU 	ಾZ�ೆಗಳUಳ� ಭಗವಂತ ಸಪ8�ಹ±ಃ! ಅ?�ಯZ7 ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ2�ೆ 
ಏಳU 	ಾZ�ೆಗಳU. ಕ¹K�ೆWಂದ ಪ�ಜ±Zಸುವ ಅ?�ಯZ7 ಎಳUವಣ�ಗ0.ೆ(Spectrum). ಇದನು� Aಾ�Bೕನರು 
ಗುರು:I�ಾ4(ೆ. �ೕ�ೆ ಏಳU ಬಣ�ದ 	ಾZ�ೆWಂದ 	ಾವY ;ೊಡುವ ಹ�ಸ«ನು� I±ೕಕ%ಸುವ ಭಗವಂತ ಸಪ8�ಹ±ಃ. 
ನy\ಳ�ೆ ಅಂತSಾ��Sಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ನಮ\ �ೇಹದZ7 ಏಳU �ಾ±QೆSಾ? ಹವನವನು� 
I±ೕಕ%ಸು9ಾ8	ೆ. ಕಣು� ಎನು�ವ �ಾ±QೆಯZ7-ರೂಪದ *ೋಮ, V�ಯZ7-	ಾದದ *ೋಮ, ಮೂ?2ಂದ ಗಂಧದ 
ಆಹು:, 	ಾZ�ೆWಂದ-ಆ*ಾರದ ಆಹು:, 9ೊಗZ2ಂದ-ಸ�ಶ�ದ ಆಹು: *ಾಗೂ ಈ ಐದು 
 ಾ	ೇಂD�ಯಗಳನು� 2ಯಂ:�ಸುವ *ಾಗೂ ಗ��ಸುವ ಮನಸು« ಮತು8 ಬುD§. �ೕ�ೆ ಏಳU 	ಾZ�ೆಗಳನು� 
�ೕವ%�ೆ ;ೊಟುK ಅದ%ಂದ �ಷಯ  ಾನವನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಸಪ8�ಹ±ಃ.  
೮೩೨) ಸAೆÝ$ಾಃ 
ಏಳU  ಾ	ೇಂD�ಯಗ0�ೆ �ಷಯಗಳ2�ತ8ವನು. ಏಳU ಇಂD�ಯಗಳನು� ಸೃ�K _ಾ`, �ೕವ2�ೆ ಏಳU 
�ಾ±Qೆಗಳನು� ;ೊಟುK, ಆ �ಾ±Qೆಯ �ೆಳVನZ7 ಏಳU ಅ%ವನು� ;ೊಟುK, ಏಳU �ಷಯಗಳನು� ಸ�ಯುವ 
ಭಗವಂತ ಸAೆÝ$ಾಃ. ಇದ	ೆ�ೕ ?ೕ9ೆಯZ7 �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4(ೆ:  

,ೆ6�ೕತ�ಂ ಚ£ುಃ ಸ�ಶ�ನಂ ಚ ರಸನಂ ��ಣ�ೕವ ಚ । 
ಅªNಾ3ಯ ಮನ,ಾ�ಯಂ �ಷSಾನುಪMೇವ9ೇ (ಅ-೧೫; ,ೆ67ೕ-೯) 

೮೩೩) ಸಪ8.ಾಹನಃ 
ಭಗವಂತ ಇ`ೕ ಪ�ಪಂಚವನು� 2ವ��ಸುವ %ೕ:ಯನು� ಈ 	ಾಮ :0ಸುತ8�ೆ. ಇZ7 ಸಂ°ೆF ಏಳ;ೆ< 
Aಾ�ಮುಖF��ೆ. ಇದು .ೈDಕ ಸಂ°ೆF  ಕೂXಾ *ೌದು. ನಮ\ �ೇಹ ಸಪ8 $ಾತು�2ಂ�ಾ?�ೆ. ತ±Î(*ೊರ 
ಪದರ), ಚಮ�(ಒಳಪದರ), _ಾಂಸ, ರಕ8, ;ೊಬು^, ಎಲುಬು *ಾಗೂ ಮ�ೆÖ. ನಮ\ �ೇಹದZ7 ಪಂಚ 
 ಾ	ೇಂD�ಯಗಳU ಐದು ಕುದು(ೆಗಳU. ಮನಸು« ಕ`.ಾಣ-ಬುD§ Mಾರ�. ಸಪ8 $ಾತು�2ಂ�ಾದ ಈ �ೇಹ;ೆ< 
ಪಂಚ  ಾ	ೇಂD�ಯಗ¢ೆಂಬ ಐದು ಕುದು(ೆಗಳನು� ಕ¹K, ಮನMೆ«ಂಬ ಕ`.ಾಣ *ಾಗೂ ಬುD§ ಎನು�ವ 
Mಾರ�Wಂದ ನXೆಸುವ ಭಗವಂತ ಸಪ8.ಾಹನಃ. 
ಜಗ:8ನZ7ರುವ ಸಮಸ8 .ಾಙ\ಯವ[ ಕೂXಾ ಸಪ8 ಸ±ರಗ0ಂ�ಾ?�ೆ. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ: ಷಡÖ , ಋಷಭ, �ಾಂ$ಾರ, 
ಮಧFಮ, ಪಂಚಮ, $ೈವತ, 2Nಾದ. (ಸ, %, ಗ, ಮ, ಪ, ಧ, 2). ಈ ಸಪ8 ಸ±ರಗ0�ೆ ಸಪ8 ಛಂದಸು«ಗ¢ಾದವY. 
ಷಡÖ;ೆ<-೨೪ ಅ£ರದ �ಾಯ:³, ಋಷಭ;ೆ<- ೨೮ ಅ£ರದ ಉ��Î, �ಾಂ$ಾರ;ೆ<- ೩೨ ಅ£ರದ ಅನುಷು��, 
ಮಧFಮ;ೆ<-೩೬ ಅ£ರದ ಬೃಹ:ೕ, ಪಂಚಮ;ೆ<-೪೦ ಅ£ರದ ಪಂV8, $ೈವತ;ೆ<-೪೪ ಅ£ರದ :�ಷು�� ಮತು8 
2Nಾದ;ೆ<-೪೮ ಅ£ರದ ಜಗ:ೕ. ಈ ಏಳU ಛಂದಸು«ಗ¢ೇ ಸೂಯ�ನ ರಥದ ಏಳU ಕುದು(ೆಗಳU. ಅ.ೇ ಸೂಯ� 
VರಣದZ7ರುವ ಏಳU ಬಣ�ಗಳU.ಅ?�ಯZ7ಯೂ ಕೂXಾ ಏಳU ಬಣ�ಗಳU(;ಾ0ೕ, ಕ(ಾ0ೕ, ಮ	ೋಜ.ಾ, 
ಸುQೋ�ತ, ಸುಧೂಮ�ವ~ಾ�, ಸ�Zಂ?2 *ಾಗೂ �ಶ±ರುBೕ). ಮೂಲಭೂತ.ಾ? ಸಮಸ8 ಸಂಸÏತ 
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ಬನ�ಂ�ೆ �ೋ�ಂ�ಾ�ಾಯ�ರ ಪ�ವಚನ ಆ#ಾ$ತ Page 198 

 

.ಾಙ\ಯಗಳU ಇರುವYದು �ೕQೆ *ೇ0ದ ಏಳU ಅಂಶಗಳZ7. ಭಗವDEೕ9ೆಯ ಸು_ಾರು ೬೦೦ ,ೆ67ೕಕಗಳU 
'ಅನುಷು��'ನZ7ದ4(ೆ, ಇತರ ,ೆ67ೕಕಗಳU :�ಷು�� ಮತು8 'ಜಗ:ೕ'ಛಂದI«ನZ7�ೆ. 
ಇNೆKೕ ಅಲ7�ೆ ;ಾಲ;ೆ< ಏಳU .ಾರಗಳU(+ಾನು, Mೋಮ,ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ�, ಶ2); ಹD	ಾಲು< 
QೋಕಗಳZ7 �ೕZನ QೋಕಗಳU ಏಳU(ಭೂಃ, ಭುವಃ ಸ±ಃ ಮಹಃ, ಜನಃ, ತಪಃ, ಸತF{) ;ೆಳ?ನ QೋಕಗಳU 
ಏಳU (ಅತಳ, �ತಳ, ಸುತಳ, ತ¢ಾತಳ, ರMಾತಳ, ಮ*ಾತಳ, Aಾ9ಾಳ). ಭೂQೋಕವನು� ಸುತು8ವ%Dರುವ 
ಏಳU ಸೂ£Ô MಾಗರಗಳU(ಲವಣ, ಇ£ು, ಸು(ಾ, ಘÛತ, ದª, �ೕರ ಮತು8 ಶು�ೊ§ೕದಕ ಸಮುದ�). 
ನಮ\ �ೇಹದZ7ರುವ ಅ$ಾFತ\ ಚಕ�ಗಳU(2	ಾ�ಳ ಗ�ಂ�ಗಳU) ಏಳU. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ ಮೂQಾ$ಾರ(Gonad), 
Mಾ±ªNಾ3ನ(Cells of Leydig), ಮHಪ[ರ(Adrenal), ಅ	ಾಹತ(Thymus), �ಶುD§(Thyroid and parathyroid), 
ಆ ಾ(Pineal), ಮತು8 ಸಹMಾ�ರ(Pituitary).  
ಏಳU ಮ*ಾ ಪವ�ತಗಳU(�ಮವಂತ, �ೕರು, *ೇಮಕೂಟ, 2ಷಧ, _ಾಲFವಂತ, ಗಂಧ_ಾದನ, 
Aಾ%Sಾತ�); ಏಳU ಮ*ಾ ನDಗಳU (ಗಂ�ಾ, ಯಮು	ಾ, ಸರಸ±:, �ೋ�ಾವ% , ನಮ��ಾ, Iಂಧು, 
;ಾ.ೇ%). ಇNೆKೕ ಅಲ7�ೆ ಸಪ8ಗಂ�ೆಗಳU, ಸಪ8IಂಧುಗಳU, ಸಪ8�ೇತ�ಗಳU, ಸಪ8 _ಾತೃ;ೆಯರು, ಇ9ಾFD.  
ಈ %ೕ: ಜಗತ8ನು� 2ವ��ಸುವ ಭಗವಂತನ ಏಳ	ೇ ಅವ9ಾರ (ಾ_ಾವ9ಾರ. ಈ ಅವ9ಾರದZ7 ಭಗವಂತ 
ಜ2Iದು4 ಏಳ	ೇ ನ£ತ�.ಾದ ಪYನವ�ಸು ನ£ತ�ದZ7. ಇದು ಭಗವಂತನ ಪ�ಪಂಚ 2ವ�ಹ~ೆಯ %ೕ: *ಾಗೂ 
ಆತನ ವFವMೆ¬. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಸಪ8.ಾಹನಃ.  
೮೩೪) ಅಮೂ:�ಃ 
ಭಗವಂತ2�ೆ ನಮ\ಂ9ೆ ಅಪ[ಣ�.ಾದ, ಸ±ರೂಪV<ಂತ ¨ನ�.ಾದ, ಹು¹K-Mಾಯುವ ಶ%ೕರ�ಲ7. ಅವನು 
Aಾ�ಕೃತ �ೇಹ(ಮೂ:�)�ರದವನು. ಎQಾ7 ಕXೆ ತುಂºರುವ ಸ±ರೂಪವYಳ� ಭಗವಂತ ಅಮೂ:�ಃ.   
೮೩೫) ಅನಘಃ  
Aಾಪ Qೇಪ�ಲ7ದ ಭಗವಂತ ಅನಘಃ. ನಮ�ೆ Aಾಂಚ+ೌ:ಕ �ೇಹ ಬಂDರುವYದು ನಮ\ Aಾಪದ ಫಲDಂದ. 
�ಂDನ ಜನ\ದ ಫಲ ಈ ಜನ\ದZ7 *ಾಗೂ ಈ ಜನ\ದ ಫಲ ಮುಂDನ ಜನ\ದZ7. ಆದ(ೆ 'ಅಮೂ:�ಃ'Sಾದ 
ಭಗವಂತ2�ೆ Sಾವ Aಾಪದ Qೇಪವ[ ಇಲ7.  
೮೩೬) ಅBಂತFಃ  
Sಾವ Bಂತ	ೆಗೂ 2ಲುಕದ ಭಗವಂತ ಅBಂತFಃ. SಾವY�ೇ �¤ಷK ಆ;ಾರ;ೆ< ಬದ§	ಾ?ರದ, Aಾಂಚ+ೌ:ಕ 
ಮೂ:� ಇಲ7ದ ಭಗವಂತನನು� B:�ಸಲು ಅMಾಧF. ಆದ4%ಂದ ನಮ�ೆ ಆತನ Bಂತ	ೆ _ಾಡುವYದು ಅMಾಧF. 
ಆತ ಆ;ಾಶದಂ9ೆ ಎQಾ7 ಕXೆ ತುಂºರುವವನು, Bಂ:ಸಲು ಆಗದವನು, ಆದರೂ ಕೂXಾ Bಂ:ಸ�ೇ;ಾದವನು!  
೮೩೭) ಭಯಕೃ¾  
ಭಯ ಬ%ಸುವ ಭಗವಂತ ಭಯಕೃ¾!  ಇZ7 ಭಯ ಎಂದ(ೆ *ೆದ%;ೆಯNೆKೕ ಅಲ7. ಭಯದ ಸರ_ಾQೆಯZ7ರುವ ಈ 
ಸಂMಾರ, ಈ ಸಂMಾರ;ೆ< ನಮ\ನು� ತಂದ ಭಗವಂತ ಭಯಕೃ¾. ಈ ಸಂMಾರದZ7 	ಾವY ಭಯDಂದQೇ 
ಬದುಕು9ೆ8ೕ.ೆ. ¤�ೕಮಂತ2�ೆ ಕಳ�;ಾಕರ ಭಯ.ಾದ(ೆ, ಬಡವ2�ೆ *ೊಟೆKಯ �¹Kನ ಭಯ; ದುಬ�ಲ%�ೆ ಬZಷKರ 
ಭಯ; ಬZಷ3%�ೆ MಾಮಥF� ಕ¢ೆದು;ೊಳU�ವ ಭಯ. ಭಯ.ೇ ಇಲ7ದ I¬: yೕ£. ಆದ4%ಂದ ನಮ�ೆ ಹುಟುK 
Mಾ�ನ ಈ ಸಂMಾರ ;ೊಟK ಭಗವಂತ ಭಯಕೃ¾.   
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೮೩೮) ಭಯ	ಾಶನಃ 
ಭಗವಂತ ಭಯ ಕ¢ೆಯುವವನು. ಈ ಸಂMಾರ;ೆ< ನಮ\ನು� ತಂದ ಭಗವಂತ ಒಂದು Dನ ಈ ಸಂMಾರDಂದ 
Aಾರು_ಾಡು9ಾ8	ೆ. ಸಂMಾರದZ7 ಇಟKವ	ೇ ಸಂMಾರDಂದ Aಾರು _ಾಡುವವನು. yೕ£ಪ�ದ	ಾದ ಭಗವಂತ 
ಭಯ	ಾಶನಃ.  

ಅಣುಬೃ�ಹತÏಶಃ ಸೂ¬Qೋ ಗುಣಭೃ2�ಗು�~ೋ ಮ*ಾÁ । 
ಅಧೃತಸ«ÇಧೃತMಾ±ಸFಃ Aಾ�ಗ±ಂ,ೆ6ೕ ವಂಶವಧ�ನಃ   ॥೧೦೩॥ 

೮೩೯) ಅಣುಃ 
ಅಣು�ನZ7 ಅಣು.ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ ಅಣುಃ. ಇದನು� ಭಗವ� ?ೕ9ೆಯZ7 �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4(ೆ: 

ಕ�ಂ ಪY(ಾಣಮನು,ಾI9ಾರಮ~ೋರHೕSಾಂಸಮನುಸ\(ೇ� ಯಃ । 
ಸವ�ಸF $ಾ9ಾರಮBಂತFರೂಪ_ಾDತFವಣ�ಂ ತಮಸಃ ಪರMಾ8¾ (ಅ-೮, ,ೆ67ೕ-೯) 

"ಎಲ7ವನೂ� ಬಲ7ವನು, ಎಲ7V<ಂತ yದZದ4ವನು, ಎಲ7ರ ಒXೆಯ. ಅಣು�?ಂತ ಅಣು"  
೮೪೦) ಬೃಹ¾ 
ಭಗವಂತ ಎQಾ7 �ೊಡ4ವಸು8�?ಂತ �ೊಡÂವನು. ಮಹ:8?ಂತ ಮಹ9ಾ8ದವನು. ಅವನು ಬೃಹ¾. 
೮೪೧) ಕೃಶಃ  
ಭಗವಂತ 9ೆಳU�ೖಯವನು! ಕೃಶನZ7 ಕೃಶ	ಾ?, ಅವ%�ೆ ;ಾಶFವನು� ;ೊಟK ಭಗವಂತ ಕೃಶಃ. 
೮೪೨) ಸೂ¬ಲಃ  
ಎQೆ7Xೆ ತುಂºರುವ �% �ೖಯವನು! ಸೂ¬ಲ �ೇ�ಯZ7 ಸೂ¬ಲ	ಾ? 2ಂತು ಸೂ¬ಲ	ಾದ ಭಗವಂತ ಸೂ¬ಲಃ.  
೮೪೩) ಗುಣಭೃ¾ 
 ಾ	ಾನಂದDಂದ ಗುಣಪ[ಣ�	ಾದ ಭಗವಂತ ಗುಣಭೃ¾. 
೮೪೪) 2ಗು�ಣಃ  
:�ಗು~ಾ:ೕತ ಭಗವಂತ2�ೆ ಬಂಧಕ;ಾ% ಗುಣಗ0ಲ7. ಅವನು ಗುಣರ�ತ-2ಗು�ಣಃ.  
೮೪೫) ಮ*ಾÁ 
ನ�\Qಾ7 Bಂತ	ೆ�ೆ ಎಟುಕದಷುK �ೊಡÂವ. ಎಲ7V<ಂತ ಎತ8ರದZ7ರುವ ಭಗವಂತ ಮ*ಾÁ. 
೮೪೬) ಅಧೃತಃ  
ಭಗವಂತ2�ೆ ಇ	ೊ�ಬ^ರು $ಾರಕ%ಲ7 ಆತ ಎಲ7ರನೂ� ರ�ಸುವ �ಶ±ಶV8.  
೮೪೭) ಸ±ಧೃತಃ 
ತನ�ನು� 9ಾ	ೇ ಧ%Iದವನು. ತನ� ಮ��ಯZ7 	ೆQೆ�ೊಂಡವನು.  
೮೪೮) Mಾ±ಸFಃ 
�ೆಲು yೕ(ೆಯವನು! ಆತ ಭೂ�ಯZ7 ರೂಪ 9ೊಟುK ಬಂ�ಾಗ, �,ೇಷ.ಾ? (ಾಮ *ಾಗೂ ಕೃNಾ�ವ9ಾರದZ7 
ಎಲ7ರೂ ಆತನನು� 	ೋ` ಆಕ¤�ತ(ಾಗು:8ದ4ರು. ಆತ �ೆಲುವರ �ೆಲುವ-Mಾ±ಸFಃ. 
೮೪೯) Aಾ�ಗ±ಂಶಃ  
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yದಲು ತನ� ಪ�ಪಂಚದ ವಂಶವನು� �ೆ¢ೆIದವನು Aಾ�ಗ±ಂಶಃ. 	ಾ.ೆಲ7ರೂ ಭಗವಂತನ ವಂಶDಂದ ಬಂದವರು. 
ಇZ7 ನನ� ವಂಶ �ೊಡÂದು, 2ನ� ವಂಶ Bಕ<ದು ಎಂDಲ7. ಎಲ7%ಗೂ ಭಗವಂತ ಒಬ^	ೇ.  
೮೫೦) ವಂಶವಧ�ನಃ 
ತನ� ವಂಶ.ಾದ �ಶ±ವನು� �ೆ¢ೆಸುವವನು. *ಾಗೂ ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವವನು ವಂಶವಧ�ನಃ. 
 

+ಾರಭೃ¾ ಕ�9ೋ �ೕ?ೕ �ೕ?ೕಶಃ ಸವ�;ಾಮದಃ । 
ಆಶ�ಮಃ ಶ�ಮಣಃ, �ಾಮಃ ಸುಪ~ೋ� .ಾಯು.ಾಹನಃ  ॥೧೦೪॥ 

೮೫೧) +ಾರಭೃ¾ 
 ಇ`ೕ ಜಗ:8ನ +ಾರವನು� *ೊತ8 ಭಗವಂತ +ಾರಭೃ¾. ಆತ ಎQಾ7 ,ಾಸ³ಗಳZ7 	ೆQೆI ಎQಾ7 ವಂಶವನು� 
2ವ�ಹ~ೆ _ಾಡುವವನು. 
೮೫೨) ಕ�ತಃ 
ಭಗವಂತನನು� �ೇ(ೆ�ೇ(ೆ ಧಮ� ಗ�ಂಥಗಳZ7 �ೇ(ೆ �ೇ(ೆ *ೆಸ%2ಂದ ಕ(ೆದರೂ ಕೂXಾ �ೇವರು ಒಬ^	ೇ. 
SಾವSಾವ ಮತದವರು, SಾವSಾವ �ೇಶದವರು, SಾವSಾವ +ಾNೆಯವರು, SಾವSಾವ ಶಬ4Dಂದ 
Sಾರನು� *ೇಳU9ಾ8(ೋ ಆತ ಕ�ತಃ. ಆತ ಎಲ7%ಂದಲೂ �ೇವ(ೆಂದು ಒz�;ೊಂಡವನು. ಆತ ಎQಾ7 ಶಬ4ಗ0ಂದ 
ಕ�ತ	ಾದವನು. 
೮೫೩) �ೕ?ೕ 
ಸವ�ಶಬ4 .ಾಚF	ಾದ ಭಗವಂತನZ7 ಎQಾ7 ಶಬ4ದ �ೕ�ಾಥ� ಅಡ?�ೆ. ಎQಾ7 ಗುಣಗಳ ಸಂ�ೕಗ 
ಸಂಪ[ಣ�.ಾ? ಅವ	ೊಬ^ನZ7ರುವYದು. ಆದ4%ಂದ ಆತ �ೕ?ೕ (Full of Attributes).   
೮೫೪) �ೕ?ೕಶಃ 
 �ೕ�ಾಥ� ಅನ±ಯ.ಾಗುವ ಅ	ೇಕ Mಾಧಕ%�ಾ4(ೆ, �ೇವ9ೆಗ0�ಾ4(ೆ. ಅವ(ೆಲ7ರ ಒXೆಯ	ಾದ ಭಗವಂತ 
�ೕ?ೕಶಃ. 
೮೫೫) ಸವ�;ಾಮದಃ 
ಸವ�;ಾಮದಃ ಎಂದ(ೆ ಎQಾ7 ಬಯ;ೆಗಳ2�ೕXೆ%ಸುವವನು. 	ಾವY ನಮ\ ;ಾಮ	ೆಯನು� SಾSಾ�ರQೊ7ೕ 
�ೇಡುವ ಅಗತF�ಲ7. ಎಲ7ವನೂ� ;ೊಡುವವನು ಸವ�;ಾಮದಃ ಭಗವಂತ. ನಮ\ ಎQಾ7 ;ಾಮ	ೆಗಳನು� 
ಈXೇ%ಸಬಲ7ವ ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ. 
ನಮ�ೆ ನಮ\ 2ಜ.ಾದ ;ಾಮ	ೆ ಏನು, ನಮ�ೆ ಏನು �ೇಕು, SಾವYದ%ಂದ ನಮ�ೆ ಒ0ತು ಎನು�ವ  ಾನ 
ಕೂXಾ ಇಲ7. ಮಕ<ಳU ಅ%�ಲ7�ೆ ಆ(ೋಗF;ೆ< *ಾ2;ಾರಕ.ಾದ ;ೆಟK :ಂ`:2ಸನು� ಬಯIದಂ9ೆ 	ಾವY 
ನಮಗ%�ಲ7�ೆ ;ೆಟK ;ಾಮ	ೆ�ೆ ಬZºದು4, yಂಡುತನDಂದ, ಹಟDಂದ ಆಪತ8ನು� ತಂದು;ೊಳU�9ೆ8ೕ.ೆ. 
ಅದ;ಾ<? 	ಾವY ಭಗವಂತನZ7 ಏನನೂ� �ೇಡ�ೆ ಆತನZ7 ಶರ~ಾಗ�ೇಕು. ನಮ�ೇನು�ೇಕು ಎನು�ವYದು 
ನಮ?ಂತ �ೆ	ಾ�? ಭಗವಂತ2�ೆ �ೊತು8. SಾವYದನೂ� ಬಯಸ�ೇ, ;ೊಡDದ4ನು� ಏ;ೆ ;ೊಡZಲ7 ಎಂದು 
;ೇಳ�ೇ, ;ೊ¹Kದ4ನು� ಏ;ೆ ;ೊಟೆK ಎಂದು ಪ�¤�ಸ�ೇ ಪ�Mಾದ.ಾ? I±ೕಕ%ಸ�ೇಕು *ಾಗೂ ಆತನZ7 
ಶರ~ಾಗ�ೇಕು. 
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೮೫೬) ಆಶ�ಮಃ 
ಆಶ�ಮ ಎನು�ವYದ;ೆ< ಮುಖF.ಾ? ಎರಡು ಅಥ�ಗ0.ೆ. ನಮ\ �ೕವನದ 	ಾಲು< ಮಜಲುಗಳU ಆಶ�ಮ; �ರಕ8 
�ೕವನ ನXೆಸುವವರು .ಾಸ_ಾಡುವ ಪಣ�ಕು¹ೕರ ಆಶ�ಮ. �ೕವನದ 	ಾಲು< ಮಜಲುಗ¢ೆಂದ(ೆ: ಬ�ಹ\ಚಯ�, 
ಗ�ಹMಾ¬ಶ�ಮ, .ಾನಪ�ಸ¬ ಮತು8 ಸಂ	ಾFMಾಶ�ಮ.  
yದಲ	ೆಯ ಆಶ�ಮ ಬ�ಹ\ಚಯ�. ಬ�ಹ\ ಎಂದ(ೆ '.ೇದ', 'ಚಯ�' ಎಂದ(ೆ 'ಅಧFಯನ'. �ಂDನ ;ಾಲದZ7 
ಎಂಟು ವಷ�Dಂದ ಇಪ�9ಾ�ಲು< ವಷ�ಗಳ ತನಕ ಗುರುಕುಲದZ7 ಸು_ಾರು ಹ	ೆ�ರಡು ವಷ� Mಾ�ತF, ಸಂ?ೕತ, 
ನೃತF, .ೇದ, .ಾFಕರಣ, ಛಂದಸು«, $ಾತು, Aಾ�H��ೆF, .ೈದF��ೆF, ಭೂತ��ೆF, £ತ���ೆF, ನ£ತ���ೆF, 
ಗ�ಹ��ೆF, ,ಾಸ³, ಪY(ಾಣ, ಗಂದವ���ೆF, �ೕ�ೆ ಎQಾ7 %ೕ:ಯ ��ೆFಯನು� ಕZಸು:8ದ4ರು. ಇದು ಬ�ಹ\ಚಯ�. 
.ೇದ ��ೆFಯನು� ಕZತ ನಂತರ ಸು_ಾರು ಇಪ�ತ8%ಂದ ಇಪ�9ಾ�ಲು< ವಯI«ನZ7 ಮ	ೆ, ಮದು.ೆ *ಾಗೂ 
*ೆಂಡ:. ಈ ಸಮಯದZ7 ಕZತ ��ೆFಯ ಅನುNಾ3ನ. ಯ¶ Sಾ�ಾDಗಳU, ಅ:�ಸ9ಾ<ರ, $ಾನ-ಧಮ�, Aಾ�H 
ಸಂರ£~ೆ *ಾಗೂ �ಾಂಪತF. ಇದು ಗ�ಹMಾ¬ಶ�ಮ. 
ಮಕ<¢ಾ? ಅವರು �ೊಡÂವ(ಾದ �ೕQೆ, �ೊಂದಲ�ಲ7ದ ಪ�,ಾಂತ.ಾದ ;ಾ`ನZ7 ಹಣು� ಹಂಪಲನು� �ೆ¢ೆದು 
ತಮ\ �,ೇNಾ$ಾFಯನ ಮುಂದುವ%ಸುವ ಹಂತ .ಾನಪ�ಸ¬. 
ಪ[ಣ� ಪ�_ಾಣದZ7, Sಾವ ಬದ49ೆಯೂ ಇಲ7�ೆ ಸ�ಾ ಭಗವಂತನ Bಂತ	ೆಯZ7 ಕ¢ೆಯುವ 	ಾಲ<	ೇ ಆಶ�ಮ 
ಸಂ	ಾFMಾಶ�ಮ. 
�ೕ�ೆ 	ಾಲು< ಬ�ೆಯ ಆಶ�ಮವನು� 2��I ಆಶ�ಮದZ7 ಬದುಕುವವರನು� AಾZಸುವ, ಎQಾ7 ಬ�ೆಯ 
�ೕವನಕ�ಮವನು� 2ಯಂ:�ಸುವ, �,ೇಷ.ಾ? ತÒೕ9ಾಣಗಳZ7 ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ, Sಾವ %ೕ:ಯ 
ಶ�ಮ�ಲ7ದ(ಆ+ಶ�ಮ) ಭಗವಂತ ಆಶ�ಮಃ.  
೮೫೭) ಶ�ಮಣಃ 
ನ�\ಲ7ರ ಶ�ಮವನು�, ಆSಾಸವನು�, ದುಃಖವನು�, ಬಳZ;ೆಯನು� ಪ%ಹ%ಸುವ ಭಗವಂತ ಶ�ಮಣಃ. 
'ಶ�ಮಣ' ಎಂದ(ೆ 'ಸಂ	ಾFI' ಎನು�ವ ಇ	ೊ�ಂದು ಅಥ���ೆ; 	ಾಲ<	ೇ ಆಶ�ಮದZ7ರುವವರು. ಭಗವಂತ2�ೆ 
ಅತFಂತ z�ಯ.ಾದ ಆಶ�ಮ ಶ�ಮ~ಾಶ�ಮ. ಭಗವಂತನನು� ಆಶ�WI;ೊಂಡು, 2ರಂತರ ಭಗವಂತನ Bಂತ	ೆ 
_ಾ`;ೊಂಡು, ಇ`ೕ ಬದುಕನು� ಭಗವಂತನZ7 ಅz�ಸುವ ಶ�ಮಣರZ7 �,ೇಷ.ಾ? ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ 
ಭಗವಂತ ಶ�ಮಣಃ.   
೮೫೮) �ಾಮಃ 
ದುಷKರನು� �ೕHಸುವ, ಅ ಾನ ಅ:Sಾ�ಾಗ �ಾಮವನು�(ಬರ�ಾಲವನು�) ;ೊಡುವ; £_ಾ¤ೕಲರZ7 
ಸ2��ತ	ಾದ ಭಗವಂತ �ಾಮಃ. ನಮ\ �ೕವನದZ7 £_ಾಗುಣ ಅತFಂತ ಮಹತ±ದ ಗುಣ. ಇದು �ಾನ 
ಧಮ�ದNೆKೕ �%�ಾದ ಗುಣ. MಾಮಥF��ದೂ4  £�ಸುವYದು 2ಜ.ಾದ £�. ಮ*ಾ+ಾರತದ ಧಮ�(ಾಯನZ7 
ಈ ಗುಣವನು� ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. ಭಗವಂತ2�ೆ £_ಾಗುಣ ಉಳ�ವರು ಅ:z�ಯ.  
೮೫೯) ಸುಪಣ�ಃ 
ಸು+ಪ+ಣ-ಸುಪಣ�; ಅಂದ(ೆ 29ಾFನಂದ	ಾದ, ಪ%ಪ[ಣ� ಆನಂದ ಸ±ರೂz ಭಗವಂತ. ಸುಪಣ� ಎಂದ(ೆ ಹV<. 
ಗರುಡನZ7 �,ೇಷ.ಾ? ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಗರುಡ.ಾಹನ ಭಗವಂತ ಸುಪಣ�ಃ. 
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೮೬೦) .ಾಯು.ಾಹನಃ  
*ೆH�ನ �ೇಹದZ7 ಒಂದು ಪYಟK �ೕವದ ಅªNಾ3ನ ಆಗುವYದು Aಾ�ಣ�ೇವರ .ಾಹನ	ಾ? ಭಗವಂತ ಬಂದು 
ಗಭ�ದZ7 ಕು09ಾಗ. ಅದ;ಾ<? �ೇವMಾ¬ನದZ7 �ೇವರ ಮೂಲ ಗ�ಹ *ಾಗೂ ಗº�Hಯ *ೊಟೆKಯನು� ಏಕ 
ಶಬ4Dಂದ 'ಗಭ�' ಅಥ.ಾ 'ಗಭ�ಗು`' ಎಂದು ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. ನy\ಳ�ೆ Aಾ�ಣ-	ಾ(ಾಯಣ%ದ4(ೆ _ಾತ� �ೕವ. 
ಇಲ7Dದ4(ೆ ಶವ! ಭಗವಂತನ �ೊ9ೆ�ೆ ಸ�ಾ .ಾಹನ	ಾ?ರುವ 2ತFಸಂ�ಾ: Aಾ�ಣ�ೇವರು. ಇಂತಹ 
.ಾಯು�ೇವರನು� .ಾಹನವ	ಾ�?I;ೊಂಡು ನy\ಳ�ೆ ಅಂತSಾ��Sಾ?ರುವ ಭಗವಂತ .ಾಯು.ಾಹನಃ.  

ಧನುಧ�(ೋ ಧನು.ೇ��ೋ ದಂXೋ ದಮW9ಾ ದಮಃ । 
ಅಪ(ಾ�ತಸ«ವ�ಸ*ೋ 2ಯಂ9ಾ 2ಯyೕ ಯಮಃ  ॥೧೦೫॥ 

೮೬೧) ಧನುಧ�ರಃ 
ಭಗವಂತ ನಮ\ನು� ರ£~ೆ _ಾಡುವYದ;ೊ<ೕಸ<ರ ಒy\�\ ºಲ7ನು� �`ದು ಅವ9ಾರ ರೂಪದZ7 ಬರು9ಾ8	ೆ. 
�ೕ�ೆ ಧನುಸ«ನು� ಧ%I ನಮ\ನು� ರ£~ೆ _ಾಡುವ ;ೋದಂಡAಾH ಭಗವಂತ ಧನುಧ�ರಃ. 
೮೬೨) ಧನು.ೇ�ದಃ  
ಭಗವಂತ ;ೇವಲ ºZ±�ೆF :0ದವನNೆKೕ ಅಲ7, ಗುರು.ಾ? ಜಗ:8�ೆ ºZ±�ೆFಯನು� ಕZI;ೊಟKವನು 
ಪರಶು(ಾಮ ರೂz ಭಗವಂತ. ಆತ �ೊ�ೕ~ಾ�ಾಯ�, ¨ೕಷ\ *ಾಗೂ ಕಣ�%�ೆ ºZ±�ೆFಯನು� ಕZI;ೊಟK 
ಗುರು. ಇತರರು ºZ±�ೆFಯನು� ಕZತದು4 �ೊ�ೕ~ಾ�ಾಯ�%ಂದ. ಭಗವಂತ ಗುರು�ನ ಗುರು.  
	ಾಲು< ಉಪ.ೇದಗಳZ7 ಧನು.ೇ�ದ ಕೂXಾ ಒಂದು. ಬದುVಸುವ ,ಾಸ³-ಆಯು.ೇ�ದ *ಾಗೂ MಾWಸುವ 
,ಾಸ³-ಧನು.ೇ�ದ. ಬದುV Mಾಯುವ ತನಕ ಲZತ ಕQೆಗಳ ಹ.ಾFಸ;ಾ<? ಸಂ?ೕತ;ೆ< ಸಂಬಂಧಪಟK 
�ಾಂದವ�.ೇದ; ¤ಲ�ಕQೆ ಮತು8 Bತ�ಕQೆ�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟK Mಾ¬ಪತF.ೇದ. ಈ 	ಾಲು< ಉಪ.ೇದಗಳZ7 
ಧನು.ೇ�ದ ;ೇವಲ MಾWಸುವ .ೇದವNೆKೕ ಅಲ7, ಜಗ:8ನ ದುಷK ಶV8ಗಳ 2	ಾ�ಮ _ಾ` ಸಜÖನರು 
ಬದುಕುವಂ9ೆ _ಾಡುವ ಆಯು.ೇ�ದ;ೆ< ಪ[ರಕ.ಾದ .ೇದ. ಇಂತಹ .ೇದವನು� ಪ�ವತ�	ೆ _ಾ` ಜಗ:8ನ 
ಆ(ೋಗFಕೂ< *ಾಗೂ ಸುವFವMೆ¬ಗೂ ;ಾರಣ	ಾದ ಭಗವಂತ ಧನು.ೇ�ದಃ    
೮೬೩) ದಂಡಃ 
ದಂಡ ಎಂದ(ೆ ¤�ೆ. ಸಂಸÏತದZ7 ¤�ೆ ಎನು�ವYದ;ೆ< ¤£ಣ ಎನು�ವ ಅಥ���ೆ. ಆದ(ೆ ಇZ7 ದಂಡ ಎಂದ(ೆ 
ದಂ`ಸುವYದು(Punishment). ತಪY� _ಾ`ದವ%�ೆ �ೇವರ (ಾಜFದZ7 £� ಇಲ7. 	ಾವY _ಾ`ದ ಕಮ�ವನು� 
	ಾವY ಅನುಭ�ಸQೇ�ೇಕು. ತಪY� _ಾ`ದವ%�ೆ 2�ಾ��ಣF *ಾಗೂ 2ಷುKರ.ಾದ ದಂಡ	ೆಯನು� ;ೊಡುವ 
ಭಗವಂತ ದಂಡಃ. 
೮೬೪) ದಮW9ಾ 
Sಾರು ಸ_ಾಜ ಕಂಟಕ(ೋ, Sಾರು ಧಮ�ದ �ರುದ§ ನXೆಯು9ಾ8(ೋ ಅಂಥವರನು� ದಮನ _ಾಡುವ 
ಭಗವಂತ ದಮW9ಾ. ಇದ;ೊ<ೕಸ<ರ ಆತ ಅ	ೇಕ ರೂಪ ಧ%I ಭೂ�ಯZ7 ಅವತ%ಸು9ಾ8	ೆ. 	ಾವY 
ಕೃNಾ�ಷK�ಯಂದು ಕೃಷ�2�ೆ ಅಘF�ವನು� ;ೊಡು.ಾಗ ಈ %ೕ: *ೇಳU9ೆ8ೕ.ೆ: 

�ಾತಃ ಕಂಸ ವ$ಾ×ಾ�ಯ ಭೂ+ಾರ ಹರ~ಾಯ ಚ । 
;ೌರ.ಾ~ಾಂ �	ಾ,ಾಯ �ೈ9ಾF	ಾಂ 2ಧ	ಾಯ ಚ ॥ 
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Aಾಂಡ.ಾ	ಾಂ �9ಾ×ಾ�ಯ ಧಮ� ಸಂMಾ¬ಪ	ಾಯಚ । 
ಗೃ*ಾ~ಾಘF�ಂ ಮSಾ ದತ8ಂ �ೇವ;ಾF ಸ�9ೋ ಹ(ೇ ॥ 

ಎQಾ7 ದುಷK ಶV8ಗಳ ದಮನ _ಾ` ಭೂ�ಯ +ಾರವನು� ಇ0ಸುವYದ;ೊ<ೕಸ<ರ ಭಗವಂತ ಇ0ದು ಬರು9ಾ8	ೆ. 
ಈ ;ಾರಣ;ಾ<? ಆತನನು� ದಮW9ಾ ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಇದ	ೆ�ೕ ?ೕ9ೆಯZ7 ¤�ೕಕೃಷ� �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4	ೆ: 

ಯ�ಾಯ�ಾ � ಧಮ�ಸF �ಾ72ಭ�ವ: +ಾರತ  । 

ಅಭುF9ಾ¬ನಮಧಮ�ಸF ತ�ಾऽऽ9ಾ\ನಂ ಸೃ�ಾಮFಹ{  (ಅ-೪; ,ೆ67ೕ-೭) 
೮೬೫) ದಮಃ 
'ದಮ' ಎಂದ(ೆ ಇಂD�ಯ 2ಗ�ಹ. ಅವ9ಾರ ರೂಪದZ7 ಇಂD�ಯ 2ಗ�ಹದ ಪ(ಾ;ಾNೆ3ಯನು� 9ೋ%I;ೊಟK 
ಭಗವಂತ ದಮಃ. ನರ-	ಾ(ಾಯಣ ರೂಪದZ7, ಸನತು<_ಾರ	ಾ?, ಕzಲ	ಾ?, ದ9ಾ8ತ�ಯ	ಾ?, �ೕ�ೆ ಅ	ೇಕ 
ಅವ9ಾರದZ7 ಭಗವಂತ ಇಂD�ಯ 2ಗ�ಹದ ಪ(ಾ;ಾNೆ3ಯನು� 9ೋ%I;ೊ¹K�ಾ4	ೆ.  
೮೬೬) ಅಪ(ಾ�ತಃ 
ಭಗವಂತನನು� Sಾ%ಂದಲೂ MೋZಸಲು ಅMಾಧF. SಾವYದಕೂ< Mೋಲದ, ಎಲ7V<ಂತ ಎತ8ರದZ7ರುವ 
ಭಕ8ವತ«ಲ ಭಗವಂತ ಅಪ(ಾ�ತಃ. ಇದ;ೊ<ಂದು ಅಪ.ಾದ.ೆಂದ(ೆ: ‘ಭಗವಂತ ಭಕ8 ಪ(ಾªೕನ’ ! 
೮೬೭) ಸವ�ಸಹಃ 
ಅಸಹ	ೆWಲ7�ೆ, ಎQಾ7 *ೊ~ೆ�ಾ%;ೆಯನು� *ೊರುವ ಸಹ	ಾಮೂ:� ಭಗವಂತ ಸವ�ಸಹಃ. 
೮೬೮) 2ಯಂ9ಾ 
ಸಮಸ8 ಪ�ಪಂಚವನು�, ಚ(ಾಚ(ಾತ\ಕ.ಾದ �ಶ±ವನು� 2ಯಮನ _ಾಡುವ ಶV8 ಭಗವಂತ 2ಯಂ9ಾ. 
೮೬೯) 2ಯಮಃ(ಅ2ಯಮಃ) 
ಜಗ:8ನZ7 SಾವYದು ಸ%, SಾವYದು ತಪY� ಎಂದು 2ಯಮ _ಾ`ದವನು, ಆ 2ಯಮದಂ9ೆ ¤�ೆ ;ೊಟುK, ರ�ೆ 
;ೊಟುK, Aಾಲ	ೆ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ 2ಯಮಃ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಇ	ೊ�ಂದು 2ಯಮ;ೆ< ಬದ§ನಲ7. ಆದ4%ಂದ 
ಆತ ಅ2ಯಮಃ. ಆತ ತನ� 2ಯ:�ೆ ತಕ<ಂ9ೆ 9ಾ	ೇ ಬದ§	ಾ? ನXೆಯು9ಾ8	ೆ.   
೮೭೦) ಯಮಃ(ಅಯಮಃ) 
�ೕಗ,ಾಸ³ದZ7 ಯಮ ಎನು�ವ ಪದವನು� �¤ಷK ಅಥ�ದZ7 ಬಳI�ಾ4(ೆ. ಅದು 	ಾವY _ಾಡ�ಾರದ ಐದು 
2ಯಮಗಳನು� *ೇಳUತ8�ೆ. (೧) �ಂMೆ, (೨) ಸುಳU� *ೇಳUವYದು,(೩) ಕDಯುವYದು,(೪) ಅ:Sಾದ ;ಾಮ ಮತು8 
(೫) ಇ	ೊ�ಬ^ರ ಮುಂ�ೆ ;ೈ�ಾಚುವYದು. ಭಗವಂತನ ಉAಾಸ	ೆಯ _ಾಗ�ದZ7 ºಡ�ೇ;ಾದ ಈ ಐದು 
2ಯಮಗಳನು� ;ೊಟK ಭಗವಂತ ಯಮಃ. ಇ`ೕ ಜಗತ8ನು� 2ಯಂ:�ಸುವ, ಯಮಧಮ�ನನೂ� 2ಯಂ:�ಸುವ 
ಭಗವಂತ ಯಮಃ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ2�ೆ ಇ	ೊ�ಬ^ ಯಮ2ಲ7 ಆದ4%ಂದ ಆತ ಅಯಮಃ. 

ಸತ8Ç.ಾÁ Mಾ:±ಕಃ ಸತFಃ ಸತFಧಮ�ಪ(ಾಯಣಃ । 
ಅ¨Aಾ�ಯಃ z�Sಾ*ೋ�ಹ�ಃ z�ಯಕೃ¾ z�ೕ:ವಧ�ನಃ ॥೧೦೬॥ 

೮೭೧) ಸತ±.ಾÁ 
ಸತ± ಎಂದ(ೆ MಾಮಥF�. ಒಂದು �ೈ�ಕ MಾಮಥF�.ಾದ ಬಲ, ಇ	ೊ�ಂದು +ೌD§ಕ MಾಮಥF�.ಾದ  ಾನ. 
ಪ[ಣ�.ಾದ  ಾನ *ಾಗೂ ಬಲವYಳ� ಭಗವಂತ ಸತ±.ಾÁ. 
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೮೭೨) Mಾ:±ಕಃ 
SಾರZ7  ಾನ ಬಲ��ೆ�ೕ ಅವರZ7 ಭಗವಂತನ �,ೇಷ ಸ2�$ಾನ�ರುತ8�ೆ. ಬಲದZ7 ¨ೕಮ, ಆಂಜ	ೇಯ, 
ಲ£Ôಣ, ಅಜು�ನ,  ಇವ(ೆಲ7ರ ಒಳ�ೆ ಸ2��ತ	ಾ?ದ4  ಭಗವಂತ ಸ±ಯಂ .ೇದ.ಾFಸ	ಾ?  ಾ	ಾಜ�	ೆ 
_ಾ`ದ Mಾ:±ಕಃ. Mಾ:±ಕರZ7 	ೆQೆ2ಂತು ಅZ7 Mಾ:±ಕ9ೆಯನು� 	ೆQೆ�ೊ0ಸುವ ಭಗವಂತ Mಾ:±ಕಃ.  
೮೭೩) ಸತFಃ  
ಸತ8ಂ Sಾಪಯ: ಇ:ೕ ಸತFಃ. ಸ¾ ಎಂದ(ೆ ಇರು�;ೆ; ಸ¾ ಎಂದ(ೆ 	ಾಶ; ಸ¾ ಎಂದ(ೆ 2ಯಮನ; ಸ¾ 
ಎಂದ(ೆ  ಾನ; ಸ¾ ಎಂದ(ೆ ಅ ಾನ; ಸ¾ ಎಂದ(ೆ �Nಾದ ರೂಪದ ಸಂMಾರ; ಸ¾ ಎಂದ(ೆ yೕ£. ಸೃ�K-
I¬:-ಸಂ*ಾರ-2ಯಮನ- ಾನ-ಅ ಾನ-ಬಂಧ-yೕ£ಗಳನು� ;ೊಡತಕ< ಭಗವಂತ ಸತFಃ.     
೮೭೪) ಸತFಧಮ�ಪ(ಾಯಣಃ 
ಪರಂ ಅಯನಂ-ಪ(ಾಯಣಂ; ಅಂದ(ೆ ಪ[ಣ� ಪ�_ಾಣದ ರ£~ೆ. ಭಗವಂತ ಸತF ಮತು8 ಧಮ�ದ �ಾ%ಯZ7 
ನXೆಯುವವ%�ೆ ಪ[ಣ� ಪ�_ಾಣದ ರ£ಕ.  
೮೭೫) ಅ¨Aಾ�ಯಃ 
ಸಮಸ8 .ೇದಗಳ ಅ¨Aಾ�ಯ ಭಗವಂತ. ಒಂದು ಸೂಕ8ದZ7 ಅ?�, ಒಂದು ಸೂಕ8ದZ7 ಕಮ�, ಒಂದು ಸೂಕ8ದZ7 
ಇಂದ� ಆದರೂ ಕೂXಾ,  ಎQಾ7 .ೇದಗಳ ಏಕ ಅ¨Aಾ�ಯ ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ. +ಾಗವತದ ೧೧	ೇ ಸ<ಂದದZ7 
ಬರುವ ಉದ§ವ ?ೕ9ೆಯZ7 ¤�ೕ ಕೃಷ� ಈ %ೕ: *ೇ0�ಾ4	ೆ: 

_ಾಂ �ಧ9ೆ8ೕ ಅ¨ಧ9ೆ8ೕ _ಾಂ �ಕQಾ�ÅÒೕಹF ಇತFಹ{  । 
ಇತFMಾF ಹೃದಯಂ Mಾ�ಾ¾ 	ಾ	ೊFೕ ಮ�ೆ±ೕದ ಕಶ�ನ ॥೧೧-೨೧-೪೩॥ 

ಅಂದ(ೆ "ಸಮಸ8 .ೇದವ[ ನನ�ೋಸ<ರ ಇ�ೆ. ಅದು ನನ�ನು� *ೇಳUತ8�ೆ. ಇ	ಾFವYದ	ೊ�ೕ *ೇ0ದ(ೆ ಅದು ನನ� 
�%�ಯನು� MಾರುವYದ;ೊ<ೕಸ<ರ *ೇಳUತ8�ೆ".  
.ೇದ.ಾFಸರು ಇದನು� �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4(ೆ:  

“.ೇ�ೇ (ಾ_ಾಯಣಂ�ೈವ ಪY(ಾ~ೇ +ಾರ9ೇ ತ×ಾ, 
ಆ�ೌ ಅಂ9ೇ ಚ ಮ$ೆF ಚ, �ಷು�ಃ ಸವ�ತ�?ೕಯ9ೆ ” 

ಸವ� .ೇದದ ಅ¨Aಾ�ಯ ಭಗವಂತ. ಆದ4%ಂದ ಅ¨Aಾ�ಯಃ ಆತನ ಅನ±ಥ�	ಾಮ. 
೮೭೬) z�Sಾಹ�ಃ 
ಎಲ7ರ z�ೕ:�ೆ ಅಹ�.ಾದ, ಎಲ7ರೂ z�ೕ:ಸುವ ಅತFಂತ �ೕಗF.ಾದ ವಸು8 ಭಗವಂತ z�Sಾಹ�ಃ. 
೮೭೭) ಅಹ�z�ಯಕೃ¾ 
 ಅತFಂತ z�Sಾಹ�.ಾದ, ಎಲ7%ಂದ ಪ[�ಸಲ�ಡುವ, ಎಲ7ರ z�ೕ:�ೆ �ೕಗF.ಾದ, ಎಲ7%ಗೂ 
z�ಯ.ಾದದ4ನು� _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಅಹ�z�ಯಕೃ¾. 
೮೭೮) z�ೕ:ವಧ�ನಃ 
z�ೕ: ಹು¹Kಸುವ *ಾಗೂ ಅದ;ೆ< ವF:%ಕ8.ಾ? z�ೕ: ಕು?Eಸುವ ಭಗವಂತ z�ೕ:ವಧ�ನಃ. ನಮ�ೆ ;ೆಲವರನು� 
	ೋ`�ಾಗ z�ೕ:ಸ�ೇಕು ಎ2�ಸುತ8�ೆ. ಆದ(ೆ ಇನು� ;ೆಲವರನು� 	ೋ`ದ(ೆ ಅಸಹF.ೆ2ಸುತ8�ೆ. z�ೕ:ಯನು� 
Mೆ¢ೆಯುವ ವFV8ತ±ವನು� ;ೊಡುವ ಅಥ.ಾ ಕIದು;ೊಳU�ವ ಭಗವಂತ z�ೕ:ವಧ�ನಃ. 
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�*ಾಯಸಗ:�ೊFೕ�:ಃ ಸುರುBಹು�ತಭು?±ಭುಃ । 
ರ���(ೋಚನಃ ಸೂಯ�ಃ ಸ�9ಾ ರ�Qೋಚನಃ ॥೧೦೭॥ 

�ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮದ ಈ ,ೆ67ೕಕ ಪ�ಮುಖ.ಾ? �ಶ±ದZ7ನ �ೆಳV�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟKದು4. ಇZ7 ಬರುವ 	ಾಮಗಳನು� 
�ವರ.ಾ? �,ೆ7ೕ�ಸುವ yದಲು ಜಗ:8ನZ7 ನಮ�ೆ �ೆಳಕನು� ;ೊಡುವ �ೆಳVನ ಮೂಲದ ಬ�ೆE ಸ±ಲ� 
�ವರವನು� 	ೋXೋಣ. ನಮ�ೆ :0Dರುವ �ೆಳVನ ಮೂಲಗ¢ೆಂದ(ೆ ಸೂಯ�, ಚಂದ�, ನ£ತ�, �ಂಚು 
*ಾಗೂ ಅ?�. ಸೂಯ�ನನು� ರ�, ಸ�9ಾ ಇ9ಾFD ಅ	ೇಕ *ೆಸ%2ಂದ ಕ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. ಈ ಎQಾ7 �ೆಳVನ 
ಪYಂಜಗ0�ೆ �ೆಳಕನು� ;ೊಟKವನು ಭಗವಂತ.  
ಕåೋಪ2ಷ:8ನZ7 ನB;ೇತ2�ೆ ಯಮಧಮ� ಈ %ೕ: *ೇಳU9ಾ8	ೆ:  

ನ ತತ� ಸೂ�ೕ� +ಾ: ನ ಚಂದ�9ಾರಕಂ 	ೇ_ಾ �ದುF9ೋ +ಾಂ: ಕು9ೋऽಯ_ಾ?�ಃ । 
ತ�ೕವ +ಾಂತಮನು+ಾ: ಸವ�ಂ ತಸF +ಾMಾ ಸವ��ದಂ �+ಾ: ॥೫-೧೫॥ 

ಅಂದ(ೆ "ಸೂಯ�2ಂದ�`ದು, ಚಂದ� 9ಾ(ೆಗ¢ಾಗZೕ, ಆ;ಾಶದZ7 �ೆಳಗುವ �ಂBರZೕ ಅಥ.ಾ ಉ%ಯುವ 
ಅ?�SಾಗZೕ, ಈ ಎQಾ7 �ೆಳVನ ಪYಂಜಗಳU �ೆಳಗುವYದು ಭಗವಂತ	ೆಂಬ ಮೂಲ �ೆಳV2ಂದ. "ಇದ	ೆ�ೕ 
¤�ೕಕೃಷ� ?ೕ9ೆಯZ7 �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4	ೆ: 

ಯ�ಾDತFಗತಂ 9ೇ�ೋ ಜಗ�ಾ�ಸಯ9ೇऽ�ಲ{ । 
ಯಚ�ನ4ÃಮI ಯ�ಾ��ೌ� ತ¾ 9ೇ�ೋ �D§ _ಾಮಕ{  ॥ಅ-೧೫, ,ೆ67ೕ-೧೨॥ 

ಅಂದ(ೆ "ಸೂಯ�ನZ7ದು4 �ಶ±ವ	ೆ�Qಾ7 �ೆಳಗುವ �ೆಳಕು, ಚಂದ�ನZ7, �ೆಂVಯZ7 ಕೂXಾ, ಅದು ನನ��ೇ 
�ೆಳ;ೆಂದು :0". ಆದ4%ಂದ ಸ±ಂತ �ೆಳಕು SಾವYದಕೂ< ಇಲ7. ಎQಾ7 �ೆಳಕುಗಳU ಭಗವಂತನ ಪ�:ಫಲನ. ಈ 
�	ೆ�QೆಯZ7 ಇZ7 ಬರುವ 	ಾಮಗಳ ಅಥ�ವನು� ಇನೂ� �ವರ.ಾ? 	ೋXೋಣ.  
೮೭೯) �*ಾಯಸಗ:ಃ 
�*ಾಯಸÁ ಅಂದ(ೆ ಆ;ಾಶ; �*ಾಯಸಗ:ಃ ಎಂದ(ೆ ಆ;ಾಶದZ7 ಚZಸುವವ. ಉಪ2ಷ:8ನZ7 *ೇ0ದಂ9ೆ 
ಭಗವಂತ ಸೃ�K ಪ[ವ�ದZ7 ತನ�ೊಬ^ ಆ:Ñಯ �ೊ9ೆ�ಾರ �ೇಕು ಎಂದು 2ಧ�%Iದನಂ9ೆ. *ಾ�ೆ 2ಧ�%I 
Aಾ�ಣ�ೇವರ ಸೃ�K _ಾ`ದನಂ9ೆ. ಭಗವಂತ ಸ�ಾ Aಾ�ಣ�ೇವರ �ೊ9ೆ�ಾರ. Aಾ�ಣ2ದ4Z7 ಭಗವಂತ, 
ಭಗವಂತ2ದ4Z7 Aಾ�ಣ. ಆದ4%ಂದ .ಾಯು�ೇವರು ಭಗವಂತನ �ೊ9ೆ?ರುವ �ೊ9ೆ�ಾರ. .ಾಯು ಅಂದ(ೆ 
ಸ�ಾ ಆ;ಾಶದZ7 ಸಂಚ%ಸುವ �ಾ0. ಇಂತಹ Aಾ�ಣಶV8�ಳ?ದು4, ಆ;ಾಶದZ7 ಚZಸುವ ಭಗವಂತ 
�*ಾಯಸಗ:ಃ. 
ಇನು� ಈ 	ಾಮವನು� ಒXೆದು 	ೋ`�ಾಗ �*ಾ+ಯಸ+ಗ:ಃ; '�*ಾ' ಎಂದ(ೆ ಸವ� ಗುಣಗ0ಂದ ಪ[ಣ�.ಾದ, 
ಸವ� �ೋಷಗ0ಂದ ದೂರ.ಾದ ತತ±. 'ಯಸ' ಎಂದ(ೆ  ಾ	ಾನಂದ ಸ±ರೂಪ. 'ಗ:ಃ' ಎಂದ(ೆ 'ಗಚ¼:',. 
ಭಗವಂತ ಸ.ಾ�ಂತSಾ��, ಎQಾ7 ಕXೆಯಲೂ7 ಇರುವ, ಇ`ೕ �ಶ±;ೆ< ಆಶ�ಯ ;ೊಡುವ 2ಲು�ಾಣ.     
೮೮೦) �ೊFೕ:ಃ  
ಸೂಯ�2?ಂತಲೂ ಪ�ಖರ.ಾದ �ೆಳಕುಳ�ವನು. ಆತ ಸೂಯ�2?ಂತಲೂ ಪ�ಖರ ಆದ(ೆ ಚಂದ�2?ಂತ ತಂಪY. 
ಗೂ�ೆ *ೇ�ೆ ಸೂಯ�ನನು� 	ೋಡQಾರ�ೋ *ಾ�ೇ ಇಂತಹ �ೆಳಕನು� 	ಾವY ನಮ\ *ೊರಗH�2ಂದ ಎಂದೂ 
	ೋಡQಾ(ೆವY. ಆತನನು� ನಮ\ ಸ±ರೂಪದ ಕH�2ಂದ _ಾತ� ;ಾಣಲು MಾಧF. 



ಸಹಸ�	ಾಮ 
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�ಾF+ಊ:-�ೊFೕ:, ಇZ7 '�ಾF' ಎಂದ(ೆ ಭೂ�.'ಊ:' ಎಂದ(ೆ ರ£~ೆ.ಈ ಭೂ� ಆ;ಾಶದZ7 2(ಾಲಂಭ.ಾ? 
2ಲು7ವಂ9ೆ _ಾ`ದ ಸಂಕಷ�ಣ ಶV8ಯ ಅಂತSಾ�� ಭಗವಂತ �ೊFೕ:ಃ 
೮೮೧) ಸುರುBಃ 
ಇZ7 ರುB ಎಂದ(ೆ '�ೆಳಕು'. ಸುರುB ಎಂದ(ೆ ಸುಖಕರ.ಾದ �ೆಳಕು. ನಮ�ೆ ಆನಂದದ �ೆಳಕನು� ;ೊಟುK 
ಎತ8ರ;ೆ< ;ೊಂXೊಯುFವ ಭಗವಂತ ಸುರುBಃ.  
೮೮೨) ಹುತಭು?±ಭುಃ 
�ೆಂV�ೆ *ಾVದ ಆಹು:ಯನು� I±ೕಕ%ಸುವ ಅ?�ಯ ಒXೆಯ. 
೮೮೩) ರ�ಃ 
ಸೂಯ�	ೊಳ?ದು4 ರ� ಎ2I;ೊಂಡವನು. ರವ+ಇ-ರ�. ಮಂತ�ದ 	ಾದDಂದ ಸೂಯ� ಮಂಡಲದZ7ರುವ ರ� 
	ಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಉAಾಸ	ೆಯZ7 ಭಗವಂತನ ಈ 	ಾಮ ಬಳ;ೆSಾ?�ೆ. �ಂ�ೆ �ೆ0�ೆE ಸು_ಾರು 	ಾಲು< 
ಗಂಟೆ�ೆ ಎದು4 Mಾ�ನ _ಾ` ಮುಖF.ಾ? �ಾಯ:³ ಜಪ _ಾಡು:8ದ4ರು. ಅ�ೇ %ೕ: ಸಂ�ೆ ಸೂSಾ�ಸ8;ೆ< 
yದಲು ಕೂXಾ $ಾFನದZ7 9ೊಡಗು:8ದ4ರು. ;ಾರಣ.ೆಂದ(ೆ, ಮುಂ�ಾ�ನ *ಾಗೂ ಸಂ�ೆಯ ;ೆಂAಾದ ಸೂಯ� 
VರಣದZ7 ನಮ\ ಬುD§ ಶV8ಯನು� ಕುಂDಸುವ ಶV8 ಇರುತ8�ೆ. ಅಂತಹ ;ೆಟK ಶV8ಯ 2(ೋಧ;ಾ<? ಈ %ೕ: 
$ಾFನ _ಾಡು:8ದ4ರು. ಸೂಯ�ನ ಮುಂ�ಾ�ನ *ಾಗೂ ಸಂ�ೆಯ Vರಣ, ಗ�ಹಣ ;ಾಲದ Vರಣ ಮತು8 2ೕ%2ಂದ 
ಪ�:ಫZI ;ಾಣುವ ಸೂಯ� Vರಣ �ಷ;ಾ%. ಮುಂ�ಾ�ನ ಮತು8 ಸಂ�ೆಯ Vರಣ _ಾನIಕ.ಾ? ಪ%~ಾಮ 
ºೕ%ದ(ೆ, ಗ�ಹಣದ Vರಣ ನಮ�ೆ �ೈ�ಕ.ಾ? ;ೆಟKದು4. ಆದ(ೆ ಗ�ಹಣ ;ಾಲದZ7 ನಮ\ �ದುಳU ಅತFಂತ 
ಪ%~ಾಮ;ಾ%Sಾ? ;ೆಲಸ _ಾಡುತ8�ೆ. ಅದ;ಾ<? �ಂ�ೆ ಗ�ಹಣ ;ಾಲದZ7 ಉಪ.ಾಸ�ದು4 Aಾ(ಾಯಣ 
_ಾಡು:8ದ4ರು. ಗ�ಹಣ ;ಾಲದZ7 ಒಂದು �ಾ% _ಾಡುವ Aಾ(ಾಯಣ �ೇ(ೆ ಸಮಯದ ನೂರಕೂ< *ೆಚು� 
Aಾ(ಾಯಣ;ೆ< ಸಮ	ಾ?ರುತ8�ೆ. *ೊಟೆK °ಾZWದು4 Aಾ(ಾಯಣ _ಾ`ದ(ೆ ಇದರ ಪ%~ಾಮ ಇನೂ� *ೆಚು�. 
ಅದ;ಾ<? ಉಪ.ಾಸ�ದು4 Aಾ(ಾಯಣ _ಾಡು:8ದ4ರು. �ೕ�ೆ ಸೂಯ� ಮಂಡಲದZ7 ಅಡ?ರುವ ಅಪ[ವ� ಶV8 
ಭಗವಂತ ರ�ಃ.     
೮೮೪) �(ೋಚನಃ  
(ೋಚನ ಎಂದ(ೆ �ೆಳ?ಸುವ ವಸು8. �¤ಷK.ಾದ �ೆಳಕನು� ಜಗ:8�ೆ 2ೕಡುವ ಭಗವಂತ �(ೋಚನಃ. ನಮ\ 
ಹೃದಯ ಗು*ೆಯZ7 ಕು0ತು ನಮ�ೆ  ಾನದ �ೆಳಕನು� 2ೕಡುವ �ೊFೕ:ಮ�ಯರೂz ಭಗವಂತ �(ೋಚನಃ. 
೮೮೫) ಸೂಯ�ಃ  
ಸೂ%¨ಃ ಈಯ9ೇ ಇ: ಸೂಯ�ಃ; ಅಂದ(ೆ ಸೂ%ಗ0�ೆ( ಾ2ಗ0�ೆ) �ೋಚರ.ಾಗುವ, ಸೂಯ�	ೊಳ?ದು4 
ಸೂಯ�	ೆ2I;ೊಂಡ ಭಗವಂತ ಸೂಯ�ಃ  
೮೮೬) ಸ�9ಾ 
ಸೂ9ೇ ಇ: ಸ�9ಾ; ಇ`ೕ ಜಗತ8ನು� ತನ� ಒಡಲZ7 *ೊತು8, ಸೃ�K ;ಾಲದZ7 ತನ� 	ಾ¨ ಕಮಲDಂದ *ೆತ8 
ಜಗ:8ನ ತಂ�ೆ ಸ�9ಾ; �ಾಯ:³ ಪ�:AಾದF	ಾದ ಸೂಯ�ನZ7 ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಸ�9ಾ 	ಾಮಕ ಭಗವಂತ 
ಸ�9ಾ. 
೮೮೭) ರ�Qೋಚನಃ 
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ಭಗವಂತನ V`	ೋಟದ ಒಂದು Bಕ< V` ಆ ಸೂಯ�. Sಾ%ಂದ ಆ ಸೂಯ� ಹು¹K ಬಂದ	ೋ, SಾರZ7 
Mೇ% ಕಣ\(ೆSಾಗು9ಾ8	ೋ ಅವನು ರ�Qೋಚನಃ. 
 

ಅನಂ9ೋ ಹುತಭು�ೊ�ೕ;ಾ8 ಸುಖ�ೋ 	ೈಕ�ೋಗ�ಜಃ । 
ಅ2��ಣ�ಃ ಸ�ಾಮ�ೕ� Qೋ;ಾªNಾ3ನಮದು�ತಃ   ॥೧೦೮॥ 

೮೮೮) ಅನಂತಃ 
ಎಲ7ವYದರ ;ೊ	ೆSಾ�ಾಗಲೂ ;ೊ	ೆSಾಗ�ೇ ಉ0ಯುವ ಏ;ೈಕ ತತ± ಭಗವಂತ ಅನಂತಃ. ಅನಂತ ಅಂದ(ೆ 
',ೇಷ'. ,ೇಷನ ಅಂತSಾ��Sಾ?ರುವ ಅನಂತಶಯನ ಭಗವಂತ ಅನಂತಃ.   
೮೮೯) ಹುತಭು�ೊ�ೕ;ಾ8 
	ಾವY ಅಕ<(ೆWಂದ ಆಪ8	ಾ?, ಮನಃಪ[ವ�ಕ.ಾ?, ಶರ~ಾಗ:Wಂದ  ಘ�ೇಂದ�ನಂ9ೆ y(ೆWಟಾKಗ ಬಂದು 
ನಮ\ನು� ರ�ಸುವ ಭಗವಂತನ ;ಾಣದ ;ೈ ಸ�ಾ ನಮ\ನು� ;ಾAಾಡು:8ರುತ8�ೆ. z�ೕ:Wಂದ 	ಾವY 
ಅ?�ಮು°ೇನ ;ೊಡುವ ಆಹು:ಯನು� I±ೕಕ%I ರ�ಸುವ, ಜಗ:8ನ ಸಮಸ8 �ಷಯವನು� +ೋ?ಸುವ *ಾಗೂ 
ಎಲ7%ಗೂ ಸುಖ-ದುಃಖವನು� ;ೊಟುK AಾZಸುವ ಭಗವಂತ ಹುತಭು�ೊ�ೕ;ಾ8 
೮೯೦) ಸುಖದಃ 
ನಮ�ೆ ಸುಖವನು� ;ೊಡುವವನು, ನಮ\ ಸುಖವನು� ಕIದು;ೊಳU�ವವನು ಭಗವಂತ! ಇZ7 ಕIದು;ೊಳU�ವYದು 
ಎಂದ(ೆ *ೊಟೆKVB�2ಂದ �ಂ�ೆ ಪXೆಯುವYದಲ7. 9ಾW ತನ� ಮಗು��ೆ ¤�ೆ ;ೊಟುK ಒ¢ �ೆಯವ	ಾ? *ೇ�ೆ 
�ೆ¢ೆಸು9ಾ8¢ óೇ *ಾ�ೇ ಭಗವಂತ 	ಾವY �ಾ% ತz��ಾಗ ನಮ�ೆ ದುಃಖ ;ೊಟುK ಉದ§%ಸು9ಾ8	ೆ.  
೮೯೧) 	ೈಕಜಃ  
ಅನಂತ ರೂಪದZ7 ಅನಂತ �ೕವರZ7 ತುಂºರುವ ಭಗವಂತ ಏಕ ತತ±. ಹಲವY ಅವ9ಾರ 9ಾ0ದ ಭಗವಂತ 
	ೈಕಜ.  
೮೯೨) ಅಗ�ಜಃ  
ಎಲ7V<ಂತ yದಲು ಚತುಮೂ�:�Sಾ? ಅವತ%I ಈ ಪ�ಪಂಚ ಸೃ�K _ಾ`ದ ಭಗವಂತ, ಎಲ7ರ �%ಯಣ�.  
೮೯೩) ಅ2��ಣ�ಃ 
ಭಗವಂತ ಎಂದೂ �ೇಸರ�ೊಳ�ದವನು. ಆತ2�ೆ ಎಂದೂ .ೈ(ಾಗF�ಲ7. Mಾ_ಾನF.ಾ? ನಮ�ೆ .ೈ(ಾಗF 
ಬರುವYದು ;ೊರ9ೆWಂದ. ಭಗವಂತ2�ೆZ7ಯ ;ೊರ9ೆ? ಭಗವಂತನ ಈ ಗುಣವನು� 	ಾವY ಆತನ 
ಕೃNಾ�ವ9ಾರದZ7 ;ಾಣಬಹುದು. �ಾಂ$ಾ% ಕೃಷ�2�ೆ “2ನ� Sಾದವ ವಂಶ 	ಾಶ.ಾ? *ೋಗZ” ಎಂದು ,ಾಪ 
;ೊಟಾKಗ; Sಾದವ(ೆಲ7ರು *ೊXೆ�ಾ`;ೊಂಡು Mಾಯು:8ರು.ಾಗಲೂ ಸಹ ಕೃಷ� ನಗು9ಾ8 2ಂ:ದ4! ಭಗವಂತ 
ಉ9ಾ«ಹದ Bಲು�. ಆತ ಅ2��ಣ�ಃ. 
೮೯೪) ಸ�ಾಮ�ೕ� 
ಮ�� ಎಂದ(ೆ ತXೆದು;ೊಳU�ವYದು(tolerate). ಭಗವಂತ ಸ�ಾ 'ಮ��'. Mಾ:±ಕ%ಂದ :0ಯ�ೇ ತAಾ��ಾಗ 
ಅದನು� ಆತ £�ಸು9ಾ8	ೆ. ಆದ(ೆ ಆತ ಸ�ಾ 'ಅಮ��' ಕೂXಾ *ೌದು. ಆತ ದುಷKತನವನು� ಎಂದೂ 
9ಾ0;ೊಳU�ವYDಲ7. ಆತನ ಮೂಲ ಉ�ೆ4ೕಶ ದುಷK 	ಾಶನ ¤ಷK ರ£ಣ.   
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೮೯೫) Qೋ;ಾªNಾ3ನ{ 
ಭಗವಂತ ಇ`ಯ Qೋಕ;ೆ< ಮೂQಾ$ಾರ. ಆತ ಇ`ಯ ಜಗತ8ನು� $ಾರ~ೆ _ಾ`ರುವ ಏ;ೈಕ ;ೊ	ೇಯ ಆಸ(ೆ.  
೮೯೬) ಅದು�ತಃ 
ಭಗವಂತ ಎಲ7V<ಂತ �ಸ\ಯ. ಆತನನು� 	ೋ`ದವ%ಗೂ ಕೂXಾ ಆತನ ವಣ�	ೆ MಾಧF�ಲ7. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಆತ 
ಅಚ�%�ಳಚ�%. ಇದನು� ?ೕ9ೆಯZ7 �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4(ೆ:   

ಆಶ�ಯ�ವತ�ಶF: ಕ¤��ೇನ_ಾಶ�ಯ�ವದ±ದ: ತ×ೈವ �ಾನFಃ  । 

ಆಶ�ಯ�ವ�ೆ!ನಮನFಃ ಶೃ~ೋ: ಶು�9ಾ±ऽAೆFೕನಂ .ೇದ ನ�ೈವ ಕ¤�¾ ॥ಅ-೨, ,ೆ67ೕ-೨೯॥ 
ಅಂದ(ೆ "Sಾ(ೋ ಒಬ^ ಭಗವಂತನನು� ಅಚ�%Wಂದ 	ೋಡು9ಾ8	ೆ, Sಾ(ೋ ಒಬ^ ಅಚ�%�ೊಂಡು 
ಆಡು9ಾ8	ೆ , Sಾ(ೋ ಒಬ^ ಅವನನು� ಅಚ�%�ೊಂಡು ;ೇಳU9ಾ8	ೆ. ಎಷುK ;ೇ0ದರೂ ಅವನನು� ಸ%Sಾ? 
ಅ%ತವರು Sಾರೂ ಇಲ7" ಆತ ಅದು�ತಃ. 

ಸ	ಾತ«	ಾತನತಮಃ ಕzಲಃ ಕzರಪFಯಃ । 
ಸ±I8ದಃ ಸ±I8ಕೃ¾ ಸ±I8 ಸ±I8ಭುÎ ಸ±I8ದ�ಣಃ  ॥೧೦೯॥ 

೮೯೭) ಸ	ಾ¾  
;ೆಲವರು *ೇಳUವYD�ೆ “�ೇವರು ಎನು�ವYದು ಮನುಷFನ _ಾನIಕ ಕಲ�	ೆ" ಎಂದು. ಇಂತಹ ÒಳU� .ಾದ;ೆ< 
ಭಗವಂತನ ಈ 	ಾಮ ಉತ8ರ. ಭಗವಂತ ಎನು�ವ ತತ± ನಮ\ ನಂº;ೆಯನ�ವಲಂºI ಇರುವYದಲ7. ಅದು 
Sಾ.ಾಗಲೂ ಎಂ�ೆಂದೂ ಇರುವ ಶV8. ಆತ ಸ	ಾ¾.  
೮೯೮) ಸ	ಾತನತಮಃ 
ಭಗವಂತ ಸ	ಾತನತಮಃ. 'ಸನ' ಎಂದ(ೆ ಎQಾ7 ;ಾಲದZ7, 'ತನ' ಎಂದ(ೆ ಇರುವಂತಹದು4. 'ತಮ' ಎಂದ(ೆ 
2ಯಂ:�ಸುವYದು. ಭಗವಂತ ಎಲ7%?ಂತ ಪY(ಾತನ. ಆತ ಅ	ಾD2ತF.  
ಎQಾ7 ;ಾಲದZ7 ಇರುವಂತಹ ಇತರ ತತ±ಗ¢ೆಂದ(ೆ �ೕವರು, ಪ�ಕೃ: , ಆ;ಾಶ, ;ಾಲ ಇ9ಾFD. ಭಗವಂತ ಎQಾ7 
ಸ	ಾತನವನು� 2ಯಂ:�ಸುವ, ಪ%ಪ[ಣ�.ಾದ, 2��;ಾರ ಸ±ರೂಪ. 
೮೯೯) ಕzಲಃ  
ಕzಲ ಎನು�ವYದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅವ9ಾರದ *ೆಸರು. Mಾ±ಯಂಭುವ ಮನು�ನ ;ಾಲದZ7 �ೇವಭೂ: 
*ಾಗೂ ಕಧ�ಮ ಪ��ಾಪ:ಯ �ಾಂಪತF ಫಲದZ7 ಮೂ`ಬಂದ ಭಗವಂತನ ಅವ9ಾರ ಕzಲ. ಇದಲ7�ೆ ಜಗ:8�ೆ 
ಸಂ°ಾF,ಾಸ³ವನು� ;ೊಟK ಭಗವಂತ ಕzಲಃ. 

ಸಹಸ�	ಾಮ �ವರ~ೆ-೯೦೦ 

೯೦೦) ಕzಃ 
ಕಂ ಎಂದ(ೆ ಸುಖ. ಸ�ಾ ಆನಂದದ I¬:ಯZ7ರುವ ಭಗವಂತ ಕzಃ. ಕಂಪಯ:ೕ: ಇ: ಕzಃ. ತನ� 2ೕ:�ೆ 
ಬದ§.ಾಗ�ೇ ಇರುವ ದುಷKರನು� ನಡು?ಸುವ ಭಗವಂತ ಕzಃ. 
೯೦೧) ಅಪFಯಃ 
ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಎಲ7ವನೂ� ತನ� ಒಡಲZ7 ಅಡ?IಟುK ರ�ಸುವ ಭಗವಂತ ಅಪFಯಃ 
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ಬನ�ಂ�ೆ �ೋ�ಂ�ಾ�ಾಯ�ರ ಪ�ವಚನ ಆ#ಾ$ತ Page 209 

 

೯೦೨) ಸ±I8ದಃ  
ಸ�ಾ ಸಂಕಟ-ದುಃಖ�ಲ7ದ ಆನಂದಮಯ.ಾದ I¬:ಯನು� ಸಜÖನ%�ೆ ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಸ±I8ದಃ. Sಾರು 
ಅಧಮ�ದ *ಾDಯZ7ರು9ಾ8(ೋ ಅವರ ಸುಖದ ಇರವನು� 	ಾಶ_ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಸ±I8ದಃ. 
೯೦೩) ಸ±I8ಕೃ¾ 
ಬದುVನZ7 ಆನಂದದ ಇರವನು� ಸೃ�K_ಾಡುವ(ಕೃತ) ಭಗವಂತ, ಇದ4 ಆನಂದವನು� ಕತ8%I 
9ೆ�ೆಯು9ಾ8	ೆ(ಕೃಂತ:). ಇದು ಆತನ ¤£ಣ ಕ�ಮ *ಾಗೂ ದುಷK 2ಗ�ಹದ �ಾಲ.   
೯೦೪) ಸ±I8  
ಸ�ಾ ಆನಂದಮಯ ಸ±ರೂಪ	ಾ?ರುವ ಸB��ಾನಂದ ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ ಸ±I8. ಈ ;ಾರಣ;ಾ<? ಸ�ಾ 
ಮ	ೆಯZ7 ಸಂ9ೋಷ�ರZ ಎನು�ವ ಉ�ೆ4ೕಶDಂದ, ಮ	ೆ ಮುಂ�ೆ ಸ±I8 ಎಂದು ಬ(ೆಯು9ಾ8(ೆ. ಭಗವಂತ 
ಮಂಗಳಸ±ರೂಪ *ಾಗೂ ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ.  
೯೦೫) ಸ±I8ಭುÎ 
2ರಂತರ ಆನಂದ +ೋ?ಸುವ ಭಗವಂತ ಸ±I8ಭುÎ. ಆತ ಜಗ:8ನ ಸಮಸ8 ಆನಂದವನು� ಅನುಭ�ಸು:8ರು9ಾ8	ೆ. 
೯೦೬) ಸ±I8ದ�ಣಃ 
ಭಗವಂತನನು� 2ರಂತರ ಆ(ಾಧ	ೆ _ಾಡುವ ಭಕ8%�ೆ 2ರಂತರ ಆನಂದವನು�;ೊಡುವ, ಲ�Ôಯನು� ಸ�ಾ ತನ� 
ಎಡ+ಾಗದZ7 ಧ%Iರುವ ಆನಂದ ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ ಸ±I8ದ�ಣಃ. 

ಅ(ೌದ�ಃ ಕುಂಡZೕ ಚV�ೕ �ಕ�ಮೂF��ತ,ಾಸನಃ । 
ಶ�ಾ4:ಗಃ ಶಬ4ಸಹಃ ¤¤ರಃ ಶವ�%ೕಕರಃ   ॥೧೧೦ ॥ 

೯೦೭) ಅ(ೌದ�ಃ 
'(ೌದ�' ಎಂದ(ೆ ಉಗ� ಸ±+ಾವ. ಭಗವಂತ ಅ(ೌದ�ಃ. ಅಂದ(ೆ ಆತ ಮ*ಾ ಕರು~ಾಳU. ಪರಮMೌಮF 
ಸ±+ಾವದವನು. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ  ಾನದ, ಧಮ�ದ �ೆ±ೕ�ಗ0�ೆ(ಅ%ಗ0�ೆ) ಪರಮ 2ಷು3ರ (ಅ% ದ�ವ: ಇ: 
ಅ(ೌದ�ಃ)   
೯೦೮) ಕುಂಡZೕ 
ಕುಂಡZೕ ಎಂದ(ೆ V�ಯZ7 ಧ%ಸುವ ಆಭರಣ. ಸೂಯ�ನZ7 ಸ2��ತ	ಾದ �ಾಯ:³ ಪ�:AಾದF 
ಭಗವಂತನನು� $ಾFನ _ಾಡು.ಾಗ ಈ %ೕ: *ೇಳU9ಾ8(ೆ:  

�ೇಹFಸ�ಾ ಸ�ತ�ಮಂಡಲ ಮಧFವ:ೕ� 
	ಾ(ಾಯಣಃ ಸರI�ಾಸನ ಸ2��ಷKಃ 
;ೇಯೂರ.ಾÁ ಮಕರಕುಂಡಲ.ಾÁ 
V%ೕ¹ೕ*ಾ% �ರಣ\ಯವಪYಹುಃ ದೃತ ಶಂಖ ಚಕ�ಃ. 

ಇದು ಋ?±�ಾನದZ7�ೆ. ಈ ,ೆ67ೕಕ ನರIಂಹ ಪY(ಾಣದZ7�ೆ. ಇದು �ಾಯ:³ಯ $ಾFನ ,ೆ67ೕಕ. ಇZ7 
*ೇಳUವಂ9ೆ $ಾFನ _ಾಡು.ಾಗ ಭಗವಂತನನು� ಈ %ೕ: ಕZ�I;ೊಳU�9ಾ8(ೆ: " ಸೂಯ� ಮಂಡಲದ ಮಧFದZ7 
ಸ.ಾ�ಭರಣಭೂ¤ತ	ಾ? ಪ�ಾ\ಸನದZ7 ಭಗವಂತ ಕು0:�ಾ4	ೆ. ಆತ ತನ�  ;ೈ�ೆ 9ೋಳ�ಂD V�ಯZ7 ಕಣ� 
ಕುಂಡಲ ಧ%I�ಾ4	ೆ. ಎರಡು ;ೈಯZ7 ಶಂಖ ಚಕ� �`ದು V%ೕಟ 9ೊಟುK ಸ.ಾ�ಭರಣ ಭೂ¤ತ	ಾ?�ಾ4	ೆ" 
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ಎಂದು.  ಇZ7 ಭಗವಂತ ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಧ%I�ಾ4	ೆ ಎನು�9ಾ8(ೆ. ಮಕರ ಎಂದ(ೆ yಸ¢ .ೆ yಸ¢ೆಯ �ಾಲ 
ಮತು8 �ಾWಯನು� �ೋ`I _ಾಡುವ ಆಭರಣ ಮಕರಕುಂಡಲ. ಮಕರ ;ಾಮ�ೇವ ಮನ\ಥನ .ಾಹನ ಕೂXಾ 
*ೌದು(ಇZ7 ;ಾಮ(Desire) ಎಷುK ಪ�ತ�²ೕ ಅNೆKೕ ಅAಾಯ;ಾ% ಎನು�ವYದನು� ಮನ\ಥನ .ಾಹನ ಮಕರ 
ಪ�:2ªಸುತ8�ೆ). ಈ %ೕ: ಕುಂಡZ ಭಗವಂತ ಧ%ಸುವ ಆಭರಣದ ಒಂದು ಮುಖ. 
ಅ?� ಕುಂಡದZ7 Zೕನ.ಾ?ರುವ ಅ?�ಯ ಅಂತSಾ�� ಭಗವಂತ ಕುಂಡZೕ. 
೯೦೯) ಚV�ೕ 
ಭಕ8ರ ರ£~ೆ�ೋಸ<ರ ಅಧಮ�ದ 	ಾಶ;ೊ<ೕಸ<ರ ಚಕ�$ಾ%Sಾ? ಭೂ��ೆ ಇ0ದು ಬರುವ ಭಗವಂತ ಚV�ೕ. ಈ 
ಬ�*ಾ\ಂಡ.ೆಂಬ �ಶ± ಚಕ�ವನು� ತನ� �`ತದZ7ಟುK;ೊಂಡ ಭಗವಂತ ಚV�ೕ. ಸವ� ಆ;ಾಶ ;ಾಯಗಳನು� ಧು�ವ 
ಮಂಡಲ ಮಧFದZ7ದು4 2ವ��ಸುವ ಭಗವಂತ ಚV�ೕ.  
೯೧೦) �ಕ��ೕ  
ಎಲ7ವನೂ� ಮHಸುವ ಪ(ಾಕ�ಮವYಳ�, �¤ಷK.ಾದ ಮೂರು *ೆ�ೆÖಗಳUಳ�, ಇ`ೕ �ಶ±ವನು� £ಣ_ಾತ�ದZ7 
ಕಬ0ಸಬಲ7 ಭಗವಂತ �ಕ��ೕ. 
೯೧೧) ಊ��ತ,ಾಸನಃ 
ಭಗವಂತನ ,ಾಸನ ಎಂದೂ ಅನೂ��ತ.ಾಗುವYDಲ7. ಆತನ ಆ ೆಯನು� ಉಲ7ಂ?ಸುವYದು ಅMಾಧF. ಆತನ 
ಆಣ:ಯಂ9ೆ ಸವ� �ೇವ9ೆಗಳó ಕ�ಮಬದ§.ಾ? ;ಾಯ� 2ವ��ಸು9ಾ8(ೆ. ಇಂತಹ ಅ+ೇಧF ,ಾಸನDಂದ 
Qೋಕರ£~ೆ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಊ��ತ,ಾಸನಃ. 
೯೧೨) ಶ�ಾ4:ಗಃ 
ಭಗವಂತನನು� �ೕ�ೇ ಎಂದು Sಾವ ಒಂದು ಶಬ4Dಂದ *ೇಳಲು ಅMಾಧF. 9ೈ:8%ೕಯ ಉಪ2ಷ:8ನZ7 
*ೇಳUವಂ9ೆ: ಯ9ೋ .ಾ�ೋ 2ವತ�ಂ9ೇ । ಅAಾ�ಪF ಮನMಾ ಸಹ । (ಬ�*ಾ\ನಂದ ವZ7, 	ಾಲ<	ೇ 
ಅನು.ಾಕ) ಅಂದ(ೆ ಭಗವಂತ _ಾತು ಮತು8  ಮನI«�ೆ ಮುಟKದ, ಶಬ4;ೆ< ಎಟುಕದ ಸ±ರೂಪ.  ಇಂತಹ 
ಭಗವಂತ2�ೆ  ಶ�ಾ4:ಗಃ ಅನ±ಥ�	ಾಮ.  
೯೧೩) ಶಬ4ಸಹಃ 
Sಾವ ಶಬ4ಕೂ< Iಗದ ಭಗವಂತ, 	ಾವY Sಾವ ಶಬ4Dಂದ ಕ(ೆದರೂ ಅದನು� ಸ�I;ೊಳU�9ಾ8	ೆ. ಇಂತಹ ಸವ� 
ಶಬ4.ಾಚF ಭಗವಂತ ಶಬ4ಸಹಃ. ಆದ4%ಂದ ಆತನನು� Sಾವ *ೆಸ%2ಂದ ಕೂXಾ ಕ(ೆಯಬಹುದು.  
೯೧೪) ¤¤ರಃ 
'ಶ' ಎಂದ(ೆ ಆನಂದ. ಅ:ಶಯವನು� ವFಕ8ಪ`ಸು.ಾಗ 	ಾವY Mಾ_ಾನF.ಾ? ಮೂರ	ೇ ಪದವನು� ಬಳಸು9ೆ8ೕ.ೆ 
(ಶ, ,ಾ, ¤). ಇZ7 '¤' ಎಂದ(ೆ ಅ:ಶಯ.ಾದ ಆನಂದ. 'ರ' ಎಂದ(ೆ ;ೊಡುವವನು, ರ�ಸುವವನು. ¤¤ರಃ 
ಎಂದ(ೆ ಅ:ಶಯ.ಾದ ಮಹ�ಾನಂದವನು� ;ೊಡುವ, ಭೂ��ೆ ತಂಪನು� ಸು%ಸುವ ಆನಂದದ ಪ(ಾ;ಾNೆ3ಯZ7 
ರ�ಸುವ ಭಗವಂತ.  
೯೧೫) ಶವ�%ೕಕರಃ 
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ಶವ�%ೕಕರಃ ಎಂದ(ೆ (ಾ:�ಯನು� _ಾಡುವವನು ! ಚಂದ�	ೊಳ?ದು4 ಈ ಭೂ��ೆ ಅದು�ತ.ಾದ �ೆಳDಂಗಳನು� 
ಉHಸುವ ಭಗವಂತ ಶವ�%ೕಕರಃ. (ಾ:�ಯZ7 V�Sಾತ\ಕ.ಾ?ರುವ Aಾ�H-ಪ�ಗ0�ೆ, ?ಡ-ಗಂ¹ಗ0�ೆ 
�ೈತನFವನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಶವ�%ೕಕರಃ. 

ಅಕೂ�ರಃ AೇಶQೋ ದ�ೋ ದ�ಣಃ, £�~ಾಂವರಃ । 
�ದ±ತ8yೕ �ೕತಭಯಃ ಪYಣFಶ�ವಣVೕತ�ನಃ  ॥೧೧೧॥ 

೯೧೬) ಅಕೂ�ರಃ 
ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ಕೂ�ರನಲ7. ಸ_ಾಜದZ7 ಅ	ೇಕ ಕೂ�ರ ಘಟ	ೆಗಳU ನXೆಯುತ8.ೆ. ಅದ;ೆ< ಮೂಲ ;ಾರಣ 
ಮನುಷFನZ7ರುವ ದು(ಾMೆ. ತನ� ಆMೆ ಈXೇರD�ಾ4ಗ, 9ಾನು ಅಂದು;ೊಂಡಂ9ೆ ಆಗD�ಾ4ಗ, ತನ� ;ೆಲಸ;ೆ< 
ಇ	ಾF(ೋ ಅ`Âಬಂ�ಾಗ ಮನುಷF ಕೂ�%Sಾ? ವ:�ಸು9ಾ8	ೆ. ಆದ(ೆ ಭಗವಂತ2�ೆ ಈXೇರದ ಬಯ;ೆ 
ಎನು�ವY�ೊಂDಲ7. ಅವನು ಸತF;ಾಮ, ಸತFಸಂಕಲ�, ಪ[ಣ�;ಾಮ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ2�ೆ ;ೋಪ�ಲ7. ನಮ�ೆ 
;ೌ�ಯ�.ಾ? ;ಾಣುವYದು 2ಜ.ಾ? ಕೂ�ರತನವಲ7. ಅದರ �ಂ�ೆ Sಾ.ಾಗಲೂ z�ೕ: ಅಡ?ರುತ8�ೆ. ಭಗವಂತ 
ಎಂದೂ 2ದ�ಯನಲ7. ಅವ2�ೆ Sಾರ �ೕಲೂ ಹ�ೆ ಇಲ7. ಆತ ಅಕೂ�ರಃ.      
೯೧೭) Aೇಶಲಃ  
ಸ.ಾ�ಂಗ ಸುಂದರ, �ೆಲುವ, ಮುದು4 ಮು�ಾ4ದ ರೂಪವYಳ� ಭಗವಂತ Aೇಶಲಃ. ಭಗವಂತನ ಈ ಅಪ[ವ� 
ಸುಂದರವನು� ಆತನ ಕೃNಾ�ವ9ಾರದZ7 ;ಾಣು9ೆ8ೕ.ೆ. ಗುಣದ Mೌಂದಯ�ದ ಪ(ಾ;ಾNೆ3ಯನು� ¤�ೕ(ಾಮ ನಮ�ೆ 
9ೋ%I;ೊ¹K�ಾ4	ೆ. ಇಂ�ಾ�D �ೇವ9ೆಗ0�ೆ ಈಶ	ಾ? Aಾಲ	ೆ _ಾಡುವ QಾವಣFಮೂ:� ಭಗವಂತ 
Aೇಶಲಃ.   
೯೧೮) ದ£ಃ 
ಜಗ:8ನZ7 Sಾವ-Sಾವ ;ಾಯ� Sಾವ-Sಾವ ;ಾಲದZ7 *ೇ�ೆ ಆಗ�ೇ;ೋ *ಾ�ೇ ಅ�ೇ ;ಾಲದZ7 
2ಯಮಬದ§.ಾ? _ಾಡುವ MಾಮಥF��ರುವ ಏ;ೈಕ ಸ±ರೂಪ ಭಗವಂತ ದ£ಃ. 
೯೧೯) ದ�ಣಃ  
ದ£9ೆಯ �ೊ9ೆ�ೆ �ಾ�ಣF(MೌಜನF) Mೇ%�ಾಗ ಅದು ದ�ಣಃ. ಭಗವಂತ MೌಜನFದ ಖ2. ಆದ4%ಂದ ಆತ 
ದ�ಣಃ. 
೯೨೦) £�~ಾಂವರಃ 
ಭಗವಂತ £_ಾ¤ೕಲರZ7 ,ೆ�ೕಷ3. 	ಾವY ಒಂ�ೊಂದು ಜನ\ದZ7 _ಾಡುವ Aಾಪ ನಮ\ ಹತು8 ಜನ\ದಲೂ7 
9ೊ¢ೆಯಲು MಾಧF.ಾಗದು. ಪ�:ೕ ಜನ\ದZ7 Aಾಪದ *ೊ(ೆಯನು� *ೊತು8 Mಾಗುವ ನಮ\ನು� £�I, Aಾಪದ 
*ೊ(ೆWಂದ ನಮ\ನು� Aಾರು_ಾಡುವ ಭಗವಂತ £_ಾಮೂ:�. ಆತ £�~ಾಂವರಃ 
೯೨೧) �ದ±ತ8ಮಃ 
��ಾ±Á ಎಂದ(ೆ :ಳUವ0;ೆ ಉಳ�ವರು,  ಾ2ಗಳU.  ಾ2ಗಳQೆ7Qಾ7 ಅತFಂತ ಉತ8ಮ *ಾಗೂ ಮ*ಾ  ಾ2 
ಭಗವಂತ �ದ±ತ8ಮಃ.  
೯೨೨) �ೕತಭಯಃ 
ನಮ\ ಭಯಕ¢ೆಯುವ, ಎಂದೂ ಭಯ�ರದ ಸವ�ಸಮಥ� ಭಗವಂತ �ೕತಭಯಃ 
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೯೨೩) ಪYಣFಶ�ವಣVೕತ�ನಃ 
ಪYಣFಪ�ದ.ಾದ ಶ�ವಣ Vೕತ�ನಗಳವನು.ಭಗವಂತನ ಬ�ೆE ;ೇಳUವYದು, ಅವನ ಬ�ೆE _ಾತ	ಾಡುವYದು, ಅವನತ8 
ಮುಖ *ಾV ನXೆಯುವYದು ನಮ\ ಬದುVನ ಮ*ಾ Aಾ�ತ�Å.ಾದ ಕಮ�. ಇದV<ಂತ ಉತ8ಮ.ಾದದು4 
ಇ	ೊ�ಂDಲ7.  

ಉ9ಾ8ರ~ೋ ದುಷÏ:*ಾ ಪY~ೊFೕ ದುಃಸ±ಪ�	ಾಶನಃ । 
�ೕರ*ಾ ರ£ಣಸ«ಂ9ೋ �ೕವನಃ ಪಯ�ವI¬ತಃ  ॥೧೧೨॥ 

೯೨೪) ಉ9ಾ8ರಣಃ 
ಸಂMಾರDಂದ ನಮ\ನು� �ೕQೆ:8 Aಾರು_ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಉ9ಾ8ರಣಃ. ಸಂMಾರ.ೆಂಬ ಈ ಮ*ಾ ಕಡZನZ7 
ದಡIಗ�ೆ ಒ�ಾ4ಡು:8ರುವ ನಮ\ನು� ದಡMೇ%ಸುವ ಏ;ೈಕ ಶV8. 
೯೨೫) ದುಷÏ:*ಾ 
ನಮ\ Aಾಪಗಳನು� ಪ%ಹ%ಸುವವನು. ದುಷKರನು�, Aಾzಗಳನು� ;ೊಲು7ವವನು.  
೯೨೬) ಪYಣFಃ 
ಪYಣF ಎಂದ(ೆ Aಾವನ ಅಥ.ಾ ಪರಮ ಸುಂದರ. ¨ೕNಾ\�ಾಯ�ರು �ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮವನು� ಧಮ�(ಾಯ2�ೆ 
*ೇಳUವ yದಲು ಈ %ೕ: *ೇಳU9ಾ8(ೆ: “ಪ�9ಾ�~ಾಂ ಪ�ತ�ಂ �ೕ ಮಂಗQಾ	ಾಂ ಚ ಮಂಗಲ{” ಎಂದು. 
ಭಗವಂತನ 	ಾಮ;ೆ<ೕ ಅNೊKಂದು ಬಲ�ರು.ಾಗ ಇನು� ಆತನನು� 	ಾವY ಊ�ಸುವYದೂ ಕಷK. ಆತ ಪ�ತ� 
*ಾಗೂ ಪರಮ ಸುಂದರ. ಆತ ಪYಣFಃ. ಅ?� ಮತು8 :ೕಥ�ಗಳZ7 ಶುD§;ಾರಕ	ಾ?, Aಾವನ	ಾ? ತುಂºದ 
ಭಗವಂತ ಪYಣFಃ. ನy\ಳ�ೆ 2ಂತು ನ�\ಂದ ಪYಣF ಕಮ�ಗಳನು� _ಾ`I yೕ£ ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ ಪYಣFಃ.  
೯೨೭) ದುಃಸ±ಪ�	ಾಶನಃ 
ನಮ�ೆ ಕನಸು ºೕಳUತ8�ೆ. ಕನI�ೊಂದು ಅಥ���ೆ ಎಂದರೂ ಕೂXಾ  ಎQಾ7 ಕನಸುಗ0�ೆ ಅಥ���ೆ ಎಂದು 
*ೇಳUವYದ;ೆ< ಬರುವYDಲ7. ಆದ(ೆ ಅಪರೂಪ;ೆ< ºೕಳUವ ಕನಸು, �ೆಳ?ನ�ಾವದ ಕನಸು 
ಅಥ�ಪ[ಣ�.ಾ?ರುತ8�ೆ. ;ೆಲವರು (ಾ:�Wಂದ �ೆಳ?ನತನಕ ಕನIನQೆ7ೕ ಇರು9ಾ8(ೆ. ಇದು ;ೇವಲ _ಾನIಕ 
ಸಮMೆF. ;ೆಲವY ಅಥ�ಪ[ಣ� ಕನಸು ನಮ�ೆ ನಮ\ �ೕವನದZ7 ಮುಂ�ೆ ಆಗತಕ<ಂತಹ ಒ0ತು ;ೆಡುಕುಗಳ ಬ�ೆE 
ಮುನೂ«ಚ	ೆ ;ೊಡುತ8.ೆ. ಇನು� ;ೆಲ²�\ ನಮ�ೆ ಕನIನ ಮು°ೇನ �ೈವ.ಾH (Divine message) ಕೂXಾ 
ಬರುತ8�ೆ. ಕನI�ೆ ಅದರ�ೆ4ೕ ಆದ +ಾNೆ ಇ�ೆ. ಇದನು� ಕನIನ ಮನಃ,ಾಸ³ (Dream Psychology) ಎನು�9ಾ8(ೆ. 
ಇದನು� ಪY(ಾಣಗಳZ7, ಉಪ2ಷ:8ನZ7 �ವರ.ಾ? *ೇ0�ಾ4(ೆ. ಕನIನZ7 ಬಣ�;ೆ< �,ೇಷ ಅಥ���ೆ. 
ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ ಕನIನZ7 º0 ಬಣ�ದ Sಾವ ವಸು8ವನು� ಕಂಡರೂ ಅದು ಮುಂ�ೆ ಆಗತಕ< ಶುಭವನು� 
ಸೂBಸುತ8�ೆ. ಇದ;ೆ< ವF:%ಕ8.ಾ? ;ೆಂಪYಬಣ�ದ Sಾವ ವಸು8ವನು� ಕಂಡರೂ ;ೆಟKದು4. ಕನIನ ';ೆಂಪY' Mಾ�ನ 
ಸಂ;ೇತ. ;ೆಂಪY 9ಾವ(ೆಯ ಒಂ�ೇ ಹೂ ಕನIನZ7 Sಾ.ಾಗಲೂ ಬಂದ(ೆ ಖಂ`ತ.ಾ?ಯೂ ಅದು Mಾ�ನ 
ಸಂ;ೇತ. ಎ~ೆ� *ಾV ಅಭFಂಜನ Mಾ�ನ_ಾ`ದಂ9ೆ ಕನಸು ºದ4(ೆ ಒ¢ �ೆಯದು. �ೖತುಂಬ ಎ~ೆ� ಹB�ದಂ9ೆ 
ಕನಸುºದ4(ೆ ಅದು (ೋಗದ ಮುನೂ«ಚ	ೆ. ಇನು� 'Dಕು<'; ಕನIನZ7 ಪ[ವ�;ೆ< ಅಥ.ಾ ಉತ8ರ;ೆ< ನXೆದು;ೊಂಡು 
*ೋದಂ9ೆ ಕನಸುºದ4(ೆ ಒ¢ �ೆಯದು. ಆದ(ೆ ಒಂದು.ೇ¢  ೆದ�ಣ DV<�ೆ ನXೆದು;ೊಂಡು *ೋದಂ9ೆ ಕನಸುºದ4(ೆ 
ಅದು ಪರQೋಕ Sಾ9ೆ�ಯ ಸಂ;ೇತ! º0 ಆ	ೆ ಒ¢ �ೆಯದು, ಕಪY� ಆ	ೆ ;ೆಟKದು4. ಇನು� ;ೆಲ²�\ ಮುಂ�ೆ 
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ಆಗುವ ಯ×ಾI¬: ಕನIನZ7 ಬರುತ8�ೆ. �ೕ�ೆ ಕನಸು ನಮ�ೆ ಮುಂ�ೆ ಆಗುವ ಅ2ಷKದ ಎಚ�%;ೆ ಕೂXಾ *ೌದು; 
ಅದ;ೆ< ಸ%Sಾದ ಪ%*ಾರ ಕಂಡು;ೊಳ�ಲು ಅವ;ಾಶ ಕೂXಾ *ೌದು. ಈ %ೕ: ದುಃಸ±ಪ� º�ಾ4ಗ ಆ ಬ�ೆE ಎಂದೂ 
ಭಯಪಡ�ೇ;ಾ?ಲ7. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಇದು ಭಗವಂತ ನಮ�ೆ ;ೊಟK ಮುನೂ«ಚ	ೆ. ಇಂತಹ ಸಂಧಭ�ದZ7 ಆ 
ಭಗವಂತನZ7 ಸಂಪ[ಣ� ಶರ~ಾದ(ೆ ಆತ ಖಂ`ತ.ಾ? ನಮ�ೆ ಪ%*ಾರವನು� 9ೋ%ಸು9ಾ8	ೆ. ಮುಂ�ೆ 
ಆಗತಕ<ಂತಹ ಅ2ಷKDಂದ ನಮ\ನು� Aಾರು _ಾಡು9ಾ8	ೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ2�ೆ ದುಃಸ±ಪ�	ಾಶನಃ 
ಅನ±ಥ�	ಾಮ. 
೯೨೮) �ೕರ*ಾ 
�ೕರ+*ಾ-�ೕರ*ಾ; Sಾರ Aೌರುಷ ಸ_ಾಜ+ಾದಕ²ೕ ಅಂತಹ Qೋಕಕಂಟಕರನು� 	ಾಶ _ಾಡುವ 
ಭಗವಂತ �ೕರ*ಾ. ಇNೆKೕ ಅಲ7, Qೋಕಕಂಟಕ%�ೆ ಸ*ಾಯಕ	ಾ? 2ಲು7ವವರನೂ� ಕೂXಾ ಭಗವಂತ 2ಗ�ಹ 
_ಾಡು9ಾ8	ೆ. ;ೆಲ²�\ ;ಾರುಣFDಂದ, ಇನು� ;ೆಲ²�\ ಧಮ� ರ£~ೆ�ಾ?. ¤�ೕ ಕೃಷ� - ¨ೕಷ\, �ೊ�ೕಣರನು� 
;ೊಲು7ವ ಮು°ೇನ ಅಂತಹ DವF �ೇತನ ಮ9ೆ8 ತಪY� _ಾ` Aಾಪ ಕ¹K;ೊಳ�ದಂ9ೆ ತXೆದ.  
“�ೕ(ೇಶು ಹಂ: ಗಚ¼:”- �ೕರರZ7 ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ ಭಗವಂತ �ೕರ*ಾ.  
೯೨೯) ರ£ಣಃ 
ಇ`ೕ ಜಗ:8ನ ಸಂರ£ಕ ಭಗವಂತ ರ£ಣಃ. 
೯೩೦) ಸಂತಃ 
ಅ	ೇಕ ರೂಪದZ7 ಸಜÖನ(ೊಳ�ೆ ತುಂº Aಾಲ	ೆ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಸಂತಃ. ಆತ "ಸಮFÎ ತತಃ" ಎQೆ7Xೆಯೂ 
.ಾFಪ8	ಾದವನು.  
೯೩೧) �ೕವನಃ 
ಪ�:�ಬ^%ಗೂ ಬದುಕು ;ೊಡುವವ. ಜಗ:8ನ ಸಮಸ8 �ೕವ�ಾತ;ೆ< ಬದುಕು ;ೊಡುವ, ಪ�:�ಂದು 
�ೕವವನು� 2ಯಂ:�ಸುವ ಭಗವಂತ �ೕವನಃ. 
೯೩೨) ಪಯ�ವI¬ತಃ 
ಎQೆ7Xೆ 	ೆQೆIರುವವನು, ನಮ\ ಪಂಚ ;ೋಶದZ7, ಪಂಚ  ಾ	ೇಂD�ಯದZ7, ಪಂಚAಾ�ಣದZ7, ಪಂಚಭೂತದZ7 
ಪಂಚ ರೂಪದZ7 ಅನಂತರೂಪದZ7 ತುಂºರುವ ಭಗವಂತ ಪಯ�ವI¬ತಃ.  

 
ಅನಂತರೂÒೕsನಂತ¤�ೕ��ತಮನುFಭ�Sಾಪಹಃ । 
ಚತುರ,ೆ6�ೕ ಗ¨ೕ(ಾ9ಾ\ �D,ೆ6ೕ .ಾFD,ೆ6ೕ Dಶಃ  ॥೧೧೩॥ 

೯೩೩) ಅನಂತರೂಪಃ 
ಭಗವಂತ ಒಬ^	ೇ, ಆದ(ೆ ಆತನ ರೂಪ ಹಲವY. ಅ	ೇಕ ರೂಪದZ7 ಜಗ:8	ಾದFಂತ ತುಂºರುವ ಭಗವಂತ 
ಅನಂತರೂಪಃ. ನಮ\ �ೇಹದZ7 ಕೂXಾ ಆತ ಅ	ೇಕ ರೂಪದZ7 ತುಂº ನXೆಸು:8�ಾ4	ೆ. 
೯೩೪) ಅನಂತ¤�ೕಃ 
¤�ೕ ಎಂದ(ೆ ಸಂಪತು8. ಆಚಲವ[ ಅನಂತವ[ ಆದ �%ಯ ತತ± ಭಗವಂತ ಅನಂತ¤�ೕಃ. 
೯೩೫) �ತಮನುFಃ 
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ಭಗವಂತ2�ೆ ಅಹಂ;ಾರ.ಾಗZೕ, ;ೋಪ.ಾಗZೕ, ಆ;ೊ�ೕಶ.ಾಗZೕ ಇಲ7. ಇZ7 'ಮನುF' ಎನು�ವ ಪದ;ೆ< IಟುK 
ಎನು�ವYದು ಒಂದು ಅಥ�.ಾದ(ೆ, ಇ	ೊ�ಂದು ಮುಖದZ7 'ಮನುF' ಎನು�ವYದ;ೆ< ಯ¶ *ಾಗೂ  ಾನ ಎನು�ವ 
ಇತರ ಅಥ���ೆ. 'ಮನುFಸೂಕ8' ಭಗವಂತನ _ಾಂಗZಕ ;ೋಪವನು� *ೊಗಳUವ ಸೂಕ8. ಭಗವಂತ 
 ಾನಸ±ರೂಪ	ಾ? ಎQಾ7 ಯ¶ಗಳನು� I±ೕಕ%ಸುವ ;ೋಪ.ೇ ಇಲ7ದ ಯ¶ಗಳ Mಾ±�.   
೯೩೬) ಭSಾಪಹಃ 
ನಮ\ನು� ಭಯDಂದ Aಾರು _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಭSಾಪಹಃ. �ೇವ%�ಾ4	ೆ, ಆತ ನಮ\ನು� ಎಂದೂ 
;ೈºಡುವYDಲ7 ಎಂದು ಸಂಪ[ಣ� ನಂºದ(ೆ 	ಾವY ಎಂದೂ SಾವYದಕೂ< ಭಯಪಡುವ ಅಗತF�ಲ7. ಆತ 
ಭSಾಪಹಃ. ಆತ ನಮ\ನು� ಭಯDಂದ Aಾರು_ಾಡು9ಾ8	ೆ. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ ಒಂದು ಪYಟK ಮಗು. ಅದು 
ಒಂ¹Sಾ?�ಾ4ಗ ಒಂದು Bಕ< ಹುಳವನು� ಕಂಡರೂ ಭಯಪಡುತ8�ೆ. ಆದ(ೆ ಅ�ೇ ಮಗು 9ಾWಯ 
ಮ`ಲZ7�ಾ4ಗ ಎದು%�ೆ ಹುZ Bರ9ೆ ಬಂದರೂ ನಗು:8ರುತ8�ೆ! �ೕ�ೆ 	ಾವY ಮಗು�ನಂ9ೆ ಭಗವಂತನ ಮ`ಲZ7 
ಆಸ(ೆ ;ೋ%ದ(ೆ ಆತ ನಮ�ೆ ರ�ಾ ಕವಚ.ಾಗು9ಾ8	ೆ.   
೯೩೭) ಚತುರಶ�ಃ 
Mಾ_ಾನF.ಾ? ಒಂದು ;ೆಲಸ ತುಂ�ಾ �ೊಕ<.ಾ? ಅಚು�ಕಟಾK? ಆದ(ೆ 	ಾವY 'ಸವ�ಂ ಚತುರಶ�{' 
ಎನು�9ೆ8ೕ.ೆ. ಆದ(ೆ 	ಾವY _ಾಡುವ SಾವY�ೇ ;ೆಲಸ ನೂರ;ೆ< ನೂರು �ೊಕ<.ಾ? ಅಚು�ಕಟಾK? ಆಗುವY�ೇ 
ಇಲ7. ಅZ7 SಾವY�ಾದರೂ ಒಂದು �ೋಷ ಇ�ೆ4ೕ ಇರುತ8�ೆ. ಇದನು� ?ೕ9ೆಯZ7 ¤�ೕಕೃಷ� �ೕ�ೆ *ೇ0�ಾ4	ೆ: 

ಸಹಜಂ ಕಮ� ;ೌಂ9ೇಯ ಸ�ೋಷಮz ನ ತF�ೇ¾ । 

ಸ.ಾ�ರಂ+ಾ � �ೋNೇಣ ಧೂ�ೕ	ಾ?�%.ಾ ऽವೃ9ಾಃ  ॥ಅ-೧೮, ,ೆ67ೕ-೪೮॥ 
ಅಂದ(ೆ " �ೆಂVWದ4Z7 *ೊ�ೆ ಇದ4ಂ9ೆ ಸಕಲ ಕಮ�ಗಳZ7 �ೋಷ��ೆ4ೕ ಇರುತ8�ೆ. ಆದ(ೆ 	ಾವY ಸಹಜ.ಾದ 
ಕಮ�ವನು� ಎಂದೂ ºಡ�ಾರದು"  
ನಮ\ ಪ�:�ಂದು ಕಮ�ದZ7 �ೋಷ�ದ4ಂ9ೆ ಭಗವಂತನ ಕಮ�ದZ7 �ೋಷ�ರುವYDಲ7. ಆತ ಚತುರಶ�ಃ. 
ಅ2ರುದ§, ಸಂಕಷ�ಣ ಪ�ದುFಮ� ಮತು8 .ಾಸು�ೇವ ಎನು�ವ 	ಾಲು< ರೂಪದZ7ದು4, ಚತುರ9ೆWಂದ Qೋಕದ 
ಸೃ�K_ಾ`, 	ಾಲು< ಅವMೆ¬ಗಳನು�(ಎಚ�ರ, ಕನಸು, 2�ೆ4 *ಾಗೂ ತು%ಯ), �ೇಹ.ೆಂಬ ಹ	ೊ�ಂದು �ಾ?Zನ 
ನಗರವನು�(ನವರಂದ�ಗಳU, *ೊಕು<ಳU ಮತು8 	ೆ:8ಯZ7ನ ಬ�ಹ\ರಂದ�) ಅಚು�ಕಟಾK? 2ಯಂ:�ಸುವ ಭಗವಂತ, 
�ೕವ2�ೆ yೕ£ದ _ಾಗ�ವನು� 9ೋರುವ ;ಾರುಣFಮೂ:�. 
೯೩೮) ಗ¨ೕ(ಾ9ಾ\ 
ಸ.ಾ�ಂತSಾ��; ನಮ\ �ೇಹದZ7 ಗುಪ8.ಾ?, ಅ¢ೆಯಲು ಅMಾಧF.ಾದ ಆಳದZ7 ಅಡ?ರುವ 
ಸ±ರೂಪಭೂತ.ಾದ ಮ*ಾತತ± ಭಗವಂತ ಗ¨ೕ(ಾ9ಾ\. 
೯೩೯) �Dಶಃ 
��ಧ.ಾದ ಸಂ�ೇಶಗಳನು�, ��ಧ _ಾಧFಮದ ಮೂಲಕ 2ರಂತರ ಕಳU�ಸುವ ಭಗವಂತ �Dಶಃ. 
ಭಗವಂತನ ಅವ9ಾರದZ7 ಕೂXಾ ಇದನು� ;ಾಣಬಹುದು. ¤�ೕಕೃಷ� ತನ� ಅವ9ಾರ ;ಾಲದZ7 ನಮ�ೆ ;ೊಟK 
ಸಂ�ೇಶ ಅಪ%�ತ. ಯುದ§ ಭೂ�ಯZ7 ಆತ ;ೊಟK ಸಂ�ೇಶ-‘ಭಗವDEೕ9ೆ’; ಆನಂತರ ಅಜು�ನ2�ೆ 
ಏ;ಾಂತದZ7 +ೋDIದು4- 'ಅನು?ೕ9ೆ’.  ಇNೆKೕ ಅಲ7�ೆ, ತನ� ಅವ9ಾರ ಸ_ಾz8ಯ ನಂತರ ತನ� ಸಂ�ೇಶವನು� 
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�ೇಶದ ಮೂQೆ-ಮೂQೆ�ೆ ತಲುzಸುವಂ9ೆ ಉದ§ವ2�ೆ +ೋDIದ ‘ಉದ§ವ?ೕ9ೆ’. �ೕ�ೆ ಆತ ;ೆಲ²�\ ಸ±ಯಂ 
ಸಂ�ೇಶವನು� Mಾ%ದ(ೆ, ಇನು� ;ೆಲ²�\ ತನ� ಪ�:2ªಗಳನು� ಕಳU�I ಸಂ�ೇಶವನು� ತಲುzಸು9ಾ8	ೆ.   
೯೪೦) .ಾFDಶಃ 
2ರಂತರ ಸಂ�ೇಶವನು� ಕಳU�ಸುವ ಭಗವಂತ ;ೆಲ²�\ ತನ� ಆ�ೇಶವನು� ಕೂXಾ ರ.ಾ2ಸು9ಾ8	ೆ. ��ಧ 
ಆ ೆಗಳ2�ೕಯುವ ಭಗವಂತ .ಾFDಶಃ 
೯೪೧) Dಶಃ 
ಭಗವಂತನ ಸಂ�ೇಶ, ಆ ೆ ;ೇವಲ ಒಂದು ಪ��ೇಶ;ೆ< , ಒಂದು �ೇಶ;ೆ< �ೕಸQಾ?ಲ7. ಆತ Dಕು< DV<ನZ7 
ತುಂº�ಾ4	ೆ. ಸವ�%ಗೂ ಫಲವ2�ೕಯುವ, ಉಪ�ೇ¤ಸುವ ಭಗವಂತ Dಶಃ. 

ಅ	ಾDಭೂ�ಭು�²ೕ ಲ�Ôೕಸು«�ೕ(ೋ ರುB(ಾಂಗದಃ ।  
ಜನ	ೋ ಜನಜ	ಾ\D¨ೕ�yೕ ¨ೕಮಪ(ಾಕ�ಮಃ ॥೧೧೪॥ 

೯೪೨) ಅ	ಾDಃ 
ಭಗವಂತ ಆD-ಅಂತ ಇಲ7ದವನು. ಆತನ ಸೃ�K ಅ	ಾD2ತF.  
೯೪೩) ಭೂಭು�²ೕಲ�Ôೕಃ 
ಈ 	ಾಮವನು� ಅ	ೇಕ%ೕ:ಯZ7 ಒXೆದು �ೇ(ೆ�ೇ(ೆ ಅಥ�ವನು� ;ಾಣಬಹುದು. ಭೂಃ, ಭುವಃ, ಲ�Ôೕಃ, 
ಭೂಭು�ವಃ, ಭು²ೕ ಲ�Ôೕಃ, ಭೂಭು�²ೕ ಲ�Ôೕಃ ಇ9ಾFD. ಭೂಃ ಎಂದ(ೆ ಸ�ಾ ಭವ:, ಎಂ�ೆಂದೂ 
ಆನಂದಮಯ	ಾ?ರುವ ಪ%ಪ[ಣ� ಸ±ರೂಪ. ಭುವಃ ಎಂದ(ೆ ಜಗ:8ನZ7ರುವ ಸವ� ಉನ�:;ೆಯ 
ಉನ�:ಯZ7ರುವವನು.  ಅದV<ಂತ �ೕZರುವ ಇ	ೊ�ಂದು ವಸು8�ಲ7. ಲ�Ôೕಃ ಎಂದ(ೆ ಸವ� ಲ£ಣಗಳ Mಾ;ಾರ 
ಮೂ:�. ಭೂಭು�²ೕ ಲ�Ôೕಃ ಎಂದ(ೆ ಭೂಃ, ಭುವಃ ಸುವಃ -ಈ ಮೂರು Qೋಕಗಳ ಸಂಪ:8ನ ಒXೆಯ.  
೯೪೪) ಸ�ೕರಃ 
ಪ�:�ಬ^(ೊಳ?ದು4, ಒ�ೊ^ಬ^ರZ7 ಅವರವರ �ೇತನದ I¬:-ಗ:�ೆ ತಕ<ಂ9ೆ Aೆ�ೕರ~ೆಯನು� ;ೊಟುK 
ಆನಂದವನು� ;ೊಡುವವನು ಸ�ೕರಃ. ಇಂತಹ ಸುಖ ;ಾಯ�;ೆ< ಅಡÂ�ಾQಾ? ಬರುವ ದುಷK ಶV8ಯನು� 
ದಮನ_ಾಡುವ �ೕರ ಭಗವಂತ ಸ�ೕರಃ. ಮ*ಾ �ೕರ(ಾದ ಗರುಡ(�) ಮತು8 Aಾ�ಣ(ಈರ) �ೇವ%ಂದ ಸ�ಾ 
ಸುತು8ವ%Dರುವ ಭಗವಂತ ಸ�ೕರಃ. 
೯೪೫) ರುB(ಾಂಗದಃ  
ಸುಂದರ.ಾದ 9ೋಳ�ಂD 9ೊಟKವನು. ಸ�ಾ �ೆಳಕನು� ;ೊಡುವ  ಾ	ಾನಂದಮಯ.ಾದ ಆಭರಣ 9ೊಟK 
ಭಗವಂತ ರುB(ಾಂಗದಃ. �ೕ�ೆ ಆನಂದಮಯ.ಾದ ಸ±ರೂಪಭೂತ.ಾದ ಅಂಗವYಳ� ಭಗವಂತ ನಮ�ೆ 
yೕ£ದZ7 ಸ±ರೂಪಭೂತ ಶ%ೕರವನು� ಕರುHಸುವ ಕರು~ಾಮೂ:�.  
೯೪೬) ಜನನಃ 
ಜನಯ:ೕ: ಜನನಃ; ಇ`ೕ ಜಗ:8ನ ಸೃ�K�ೆ ;ಾರಣ	ಾದ ಭಗವಂತ ಜನನಃ. ಅ�ೇ %ೕ: ಆತ ನಜನಯ: 
ಕೂXಾ *ೌದು. ಅಂದ(ೆ ನಮ�ೆ ಹುಟುK ಇಲ7ದ yೕ£ I¬:ಯನು� ದಯAಾZಸುವವನು.   
೯೪೭) ಜನಜ	ಾ\Dಃ 
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�ೕವದ ಹು¹K�ೆ ಮೂಲ ;ಾರಣ ಭಗವಂತ-ಜನಜ	ಾ\Dಃ. ಪ�:�ಂದು �ೕವ;ೆ< ಒಂದು ಜನ\��ೆ. ಈ ಜನ\;ೆ< 
ಆD ;ಾರಣ ಭಗವಂತ. �ೕವದ ಹುಟKನು� I±ೕ;ಾರ_ಾ` ಮುಂ�ೆ ಹು¹Kಲ7ದ yೕ£ವನು� ಕರುHಸುವ ಭಗವಂತ 
ಜನಜ	ಾ\Dಃ.  
೯೪೮) ¨ೕಮಃ 
ತಪY� _ಾ`ದವ%�ೆ ಭಯಂಕರ *ಾಗೂ ಸಜÖನ%�ೆ ಅಭಯಂಕರ	ಾದ ಭಗವಂತ ¨ೕಮಃ 
೯೪೯) ¨ೕಮಪ(ಾಕ�ಮಃ 
ಭಗವಂತನ Aೌರುಷ;ೆ< Mಾ¹ ಇಲ7. ಭಯ ಬ%ಸುವ AೌರುಷವYಳ�, ಸಜÖನ%�ೆ ಅಭಯಪ�ದ	ಾದ ಭಗವಂತ 
¨ೕಮಪ(ಾಕ�ಮಃ 

ಆ$ಾರ2ಲ�ೕ$ಾ9ಾ ಪYಷ�*ಾಸಃ ಪ��ಾಗರಃ । 
ಊಧ��ಗಸ«ತ�×ಾ�ಾರಃ Aಾ�ಣದಃ ಪ�ಣವಃ ಪಣಃ  ॥೧೧೫॥  

೯೫೦) ಆ$ಾರ2ಲಯಃ 
ಇ`ೕ ಜಗ:8ನ ಆ$ಾರ ಭಗವಂತ. ಆತ ಜಗ:8�ೆ ,ಾಶ±ತ 	ೆQೆಕೂXಾ *ೌದು.  
೯೫೧) $ಾ9ಾ(ಅ$ಾ9ಾ) 
ಜಗತ8ನು� ಧ%I Òೕಷ~ೆ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ $ಾ9ಾ. ಸಂMಾರದZ7 �ೕವರನು� ಧ%I, ಮುV8ಯZ7 Òೕ�ಸುವ 
ಭಗವಂತ ಅ$ಾತ ಕೂXಾ *ೌದು. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಆತನನು� ಧ%Iದ ಇ	ೊ�ಂದು ಶV8 ಇಲ7. 9ಾ	ೇ 9ಾ	ಾ? 2ಂತು 
�ಶ±$ಾರ~ೆ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ ಅ$ಾತ.   
೯೫೨) ಪYಷ�*ಾಸಃ  
ಈ 	ಾಮವನು� ;ೇ0ದ ತ£ಣ *ೊ¢ೆಯುವYದು 'ಹೂ�ನಂತಹ ನಗುyಗದವನು' ಎನು�ವ ಅಥ�. ಭಗವಂತನ 
ಮುಖದZ7 ಸ�ಾ ತುಂºದ ಮಂದ*ಾಸ�ರುತ8�ೆ. 	ೋ`ದವರ ಹೃದಯವನು� ಸೂ(ೆ�ೊಳU�ವ �ೆಲುನಗು 
ಆತನದು. ಭಗವಂತನ yಗದZ7 ನಗು�ರದ £ಣ�ಲ7. ಮ*ಾ+ಾರತದ Íೂೕರಯುದ§ದ yದಲು ಅಜು�ನ 
ಕುIದುº�ಾ4ಗಲೂ ಸಹ ಕೃಷ� ನಗು:8ದ4! ಆತನ ನಗು ಎಲ7ರನೂ� ಮರುಳU�ೊ0ಸುವ, ನಮ\ನು� ಪ%ಪYಷKರ	ಾ�? 
_ಾಡುವ _ಾಂಗZಕ ನಗು. ಇಂತಹ ನಗು�ನ ಮೂ:�ಯನು� ನಮ\ $ಾFನದZ7 ;ಾಣುವ ಪ�ಯತ�_ಾಡ�ೇಕು.     
೯೫೩) ಪ��ಾಗರಃ 
ಭಕ8 ಜನರ ಭV8ಯ ಕ(ೆ�ೆ ಸ�ಾ ಎಚ�ರದZ7ದು4 ;ಾಯುವ ಭಗವಂತ ಎಂದೂ 2D�ಸುವYDಲ7. ಆತನ 2�ೆ� ಎಂದ(ೆ 
;ೇವಲ �ೕಗ2�ೆ�. ಸೃ�K-I¬:ಯZ7 ಜನರ£ಕ	ಾ?ದು4, ಪ�ಳಯ ;ಾಲದZ7 ಪ��ಾ 'ಗರಣ' _ಾಡುವ ಭಗವಂತ 
yೕ£ಪ�ದ.    
೯೫೪) ಊಧ��ಗಃ 
ಭಗವಂತ ಎಲ7V<ಂತ �ೕZರುವವನು. ?ೕ9ೆಯZ7 *ೇಳUವಂ9ೆ: 

ಊಧ��ಮೂಲಮಧಃ,ಾಖಮಶ±ತ¬ಂ Aಾ�ಹುರವFಯ{  । 
ಛ	ಾ4ಂI ಯಸF ಪ~ಾ�2 ಯಸ8ಂ .ೇದ ಸ .ೇದ�¾  ॥ ಅ-೧೫, ,ೆ67ೕ-೧॥ 

ಸಂMಾರ ವೃ£ದ ಬುಡ ಭಗವಂತ. ಆತ ಸ�ಾ ಉನ�:ಯZ7ರು9ಾ8	ೆ.	ಾವY ಎತ8ರ;ೆ<ೕ%�ಾಗ(ಮುV8), ಅZ7ಯೂ 
ಕೂXಾ ಆತ ಎತ8ರದZ7ದು4 ನಮ\ನು� Òೕ�ಸು9ಾ8	ೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ. ಊಧ��ಗಃ. 
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೯೫೫) ಸತ�×ಾ�ಾರಃ 
ಸ¾+ಪಥ ಎಂದ(ೆ Aಾ�Bೕನ ಸಂಸÏತದZ7 'ನ£ತ�-ಪಥ'. ನ£ತ� ಪಥದZ7 	ೆQೆIದವನು, ನ£ತ�ಪಥದ 
;ೇಂದ�ºಂದು ಭಗವಂತ ಸತ�×ಾ�ಾರಃ. ಧು�ವ ನ£ತ�ದZ7 	ೆQೆIರುವ ¤ಂಶು_ಾರ 	ಾಮಕ ಭಗವಂತ ನ£ತ� 
ಪಥದ ;ೇಂದ�.  
'ಸತ�ಥ' ಎಂದ(ೆ ಸಜÖನರು ನXೆಯುವ �ಾ%. ಇಂತಹ ಸತ�ಥದ ನXೆಯನು� ನXೆಸುವ ಭಗವಂತ ಸತ�×ಾ�ಾರಃ. 
೯೫೬) Aಾ�ಣದಃ 
 2�<Ãೕಯ.ಾದ ಜಡ ಪ�ಪಂಚ;ೆ< ಚಲ	ೆ ;ೊಟK ಭಗವಂತ Aಾ�ಣದಃ. ಆತ ಈ ಜಗ:8ನ ಸಮಸ8 ಚಲ	ೆಯ 
ಮೂಲಶV8. "ಅ?��ೕ¢ೇ ಪY(ೋ�ತಂ"  ಸ±ತಃ ಚZಸQಾಗದ ಪ�ಪಂಚ;ೆ< ಚಲ	ೆ ;ೊಡುವ ಶV8 ಭಗವಂತ 
Aಾ�ಣದಃ.  
೯೫೭) ಪ�ಣವಃ 
ಸವ� ಶಬ4ಗ0ಂದ ಸು8:ಸಲ�ಡುವವನು. ಮೂರು ಅವMೆ¬ಗಳZ7(ಎಚ�ರ, ಕನಸು *ಾಗೂ 2�ೆ4), ಮೂರು %ೕ:ಯ 
ಅನುಭೂ:ಯನು� ;ೊಡುವ ಓಂ;ಾರ .ಾಚF ಭಗವಂತ ಪ�ಣವಃ. 
೯೫೮) ಪಣಃ 
ಜಗ:8ನ ಸಮಸ8 ವFವ*ಾರವನು� ನXೆಸುವವನು *ಾಗೂ ಸಮಸ8 ,ಾಸ³ಗ0ಂದ ಸು8:ಸಲ�ಡುವ ಭಗವಂತ ಪಣಃ. 

ಪ�_ಾಣಂ Aಾ�ಣ2ಲಯಃ Aಾ�ಣಭೃ¾ Aಾ�ಣ�ೕವನಃ ।  
ತತ8Çಂ ತತ8Ç��ೇ;ಾ9ಾ\ ಜನ\ಮೃತುFಜ(ಾ:ಗಃ ॥೧೧೬॥ 

೯೫೯) ಪ�_ಾಣ{ 
ಭಗವಂತ ಸವ� ಪ�_ಾಣಗಳ 	ೆQೆ. ಎಲ7ವನೂ� ಹು¹Kಸುವವನು, ಎಲ7ವನೂ� ಮು?ಸುವವನು ಆದ, ಎQಾ7 
ಯ×ಾಥ� ಾನದ ಕಡQಾದ ಭಗವಂತ ಪ�_ಾಣ{. ನB;ೇತ2�ೆ ಯಮ- ಎQಾ7 ಪ�,ೆ�ಗ0�ೆ ಉತ8ರ�ರುವ, 
ಪ�ಪಂಚದ Mಾರ ಸಂಗ�ಹ.ಾದ ºೕ�ಾ£ರವನು� *ೇಳU.ಾಗ ಭಗವಂತನನು� ಕು%ತು ಈ %ೕ: *ೇಳU9ಾ8	ೆ:  

ಸ.ೇ� .ೇ�ಾ ಯತ�ದ_ಾಮನಂ:  ತAಾಂI ಸ.ಾ�H ಚ ಯದ±ದಂ: । 

ಯDಚ¼ಂ9ೋ ಬ�ಹ\ಚಯ�ಂ ಚರಂ:  ತ9 8ೇ ಪದಂ ಸಂಗ�*ೇಣ ಬ��ೕyFೕ�9ೆFೕತ¾ ॥೧-೨-೧೫॥ 
ಅಂದ(ೆ " ಸಮಸ8 .ೇದದ ಸಮಸ8 ಮಂತ�, .ೇದದ ಪ�:�ಂದು .ಾಕF, ಪ�:�ಂದು ಶಬ4, ಈ 
ಪ�ಪಂಚದZ7ರುವ ಪ�:�ಂದು 	ಾದ ಅಂತತಃ ಭಗವಂತನನು� *ೇಳUತ8�ೆ. ಸವ� ತಪಗಳU(ಆQೋಚ	ೆಗಳU), 
ಭಗವಂತನ	ೆ�ೕ *ೇಳUತ8.ೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ ಅ%ವY ಬಂ�ಾಗ ಈ ಪ�ಪಂಚದZ7ರುವ ಪ�:�ಂದು ತಕ�ಗಳU 
ಆ ಭಗವಂತನ	ೆ�ೕ ಪ�_ಾHಕ%ಸುತ8.ೆ".   
೯೬೦) Aಾ�ಣ2ಲಯಃ. 
ಭಗವಂತ ಇರುವYದು Aಾ�ಣತತ±ದZ7. ಭಗವಂತನನು� ಅ%ಯ�ೇ;ಾದ(ೆ yದಲು Aಾ�ಣತತ±ದ ಅ%ವY �ೇಕು. 
ನಮ�ೆ ಉI(ಾ`ಸುವ Aಾ�ಣ�ೇವ(ೊಳಗೂ ಭಗವಂತ2�ಾ4	ೆ. ಆತ Aಾ�ಣ2ಲಯಃ. 
೯೬೧) Aಾ�ಣಭೃ¾ 
ನಮ\ನು� ಧ%Iದವನು Aಾ�ಣ	ಾದ(ೆ, Aಾ�ಣ�ೇವರನು� ಧ%Iದವನು ಭಗವಂತ. ಆತ Aಾ�ಣಭೃ¾. 
೯೬೨) Aಾ�ಣ�ೕವನಃ 
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Aಾ�ಣಶV8ಯ ಮೂಲಕ ನಮ�ೆQಾ7 ಬದುಕು ;ೊಟKವ, Aಾ�ಣ �ೇವ%ಗೂ ಕೂXಾ ಬದುಕು ;ೊಟKವ ಭಗವಂತ. 
Aಾ�ಣ �ೇವರು ನಮ\ನು� ಉI(ಾ`Iದ(ೆ, Aಾ�ಣ�ೇವರನು� ಉI(ಾ`ಸುವವನು Aಾ�ಣ�ೕವನಃ 	ಾಮಕ  
ಭಗವಂತ.  
೯೬೩) ತತ±{ 
ಭಗವಂತ ತತ.ಾದ '.ಾ'. .ಾ ಎಂದ(ೆ � ಾನ. ಭಗವಂತ  ಾನದ ಕಡಲು. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನು� ಹುಡುV 
ಅನುಭ�ಸ�ೇಕು. ಅದು ಕH��ೆ ;ಾಣುವ ವಸು8ವಲ7. ಅಪರಂAಾರ.ಾದ  ಾನದ ಕಡಲನು� 	ಾವY 
ಸ±ರೂಪಭೂತ.ಾ? ಅನುಭ�ಸ�ೇಕು.   
೯೬೪) ತತ±�¾  
 ಾನದ ಕಡQಾದ ಭಗವಂತನನು� ಸಂಪ[ಣ� :0ದವ%ಲ7. ಅದನು� ಸಂಪ[ಣ� ಬಲ7ವನು ಅವ	ೊಬ^	ೇ. ತನ� 
ಸ±ರೂಪವನು� 9ಾ	ೊಬ^	ೇ ಬಲ7 ಭಗವಂತ ತತ±�¾.  
೯೬೫) ಎ;ಾ9ಾ\ 
ಭಗವಂತ	ೊಬ^	ೇ ಆತ\ ಶಬ4.ಾಚF. ಸವ� ಆತ\ಗಳ ಪ�$ಾನ. ಅನಂತ ಸುಖವನು� ;ೊಡಬಲ7, 
 ಾ	ಾನಂದಮಯ.ಾದ ಏ;ೈಕ ತತ± ಭಗವಂತ ಎ;ಾ9ಾ\. 
೯೬೬) ಜನ\ಮೃತುFಜ(ಾ:ಗಃ 
ಜನ\-ಮೃತುF-ಷXಾತ\ಗಳನು� �ಾ¹ದವನು. ಇZ7 ಜ(ಾ ಷXಾತ\ವನು� ಸೂBಸುತ8�ೆ. ಅವYಗ¢ೆಂದ(ೆ yೕಹ , 
,ೆ6ೕಕ, £ು¾(ಹIವY), zAಾಸು(�ಾSಾ%;ೆ) , ಜರ(ಅ ಾನ) ಮತು8 .ಾFª. ಭಗವಂತ ಇವYಗ¢ೆಲ7ವYದರ 
ಆ�ೆ?ರುವವನು *ಾಗೂ ನಮ\ನು� ಇದ%ಂದ Aಾರು_ಾಡುವವನು. ನy\ಳ�ೆ ಇರುವ ಭಗವಂತ2�ೆ ಎಂದೂ 
ಇದರ Qೇಪ�ಲ7. ಆತ ಸವ�ವನೂ� �ೕ%2ಂತ ಜನ\ಮೃತುFಜ(ಾ:ಗಃ. 

ಭೂಭು�ವಃಸ±ಸ8ರುMಾ8ರಃ ಸ�9ಾ ಪ�z9ಾಮಹಃ । 
ಯ ೋ ಯ¶ಪ:ಯ��ಾ± ಯ ಾಂ�ೋ ಯ¶.ಾಹನಃ ॥೧೧೭॥ 

೯೬೭) ಭೂಭು�ವಃಸ±ಸ8ರುಃ 
ಭೂಃ+ಭುವಃ+ಸುವಃ+ಸ8ರುಃ; ಈ 	ಾಮವನು� 	ಾಲು< 	ಾಮ.ಾ? ;ಾಣಬಹುದು. ಭೂ�,ಆ;ಾಶ *ಾಗೂ ಸ±ಗ�ದZ7 
ತುಂº 2ಂ:ರುವ ಭಗವಂತನ �ಶ±ರೂಪದ �(ಾಟ ಸ±ರೂಪದ ಕಲ�	ೆಯನು� ಈ 	ಾಮ ;ೊಡುತ8�ೆ. ಭೂ� 
ಆ;ಾಶ *ಾಗೂ ಸ±ಗ�ದZ7 ತುಂºರುವ,  ಾ	ಾನಂದDಂದ ಪ%ಪ[ಣ�	ಾದ ಭಗವಂತ ನಮ\ನು� ಸಂMಾರ 
MಾಗರDಂದ Aಾರು _ಾಡುವವನು.   
೯೬೮) 9ಾರಃ 
ಎಲ7ರನೂ� ಸಂMಾರ ದುಃಖDಂದ, ಸಮMೆFWಂದ Aಾರು_ಾಡುವ, ಸಂMಾರDಂದ �ಾ¹I ನಮ�ೆ 
ಸಂಪ[ಣ�.ಾದ ಸ±ರೂAಾನಂದವನು� ;ೊಡುವ ಭಗವಂತ 9ಾರಃ. 
೯೬೯) ಸ�9ಾ 
ಜಗ:8ನ ಜನಕ ಭಗವಂತ ಸ�9ಾ. ಸೂಯ�	ಾ(ಾಯಣನZ7 ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ �ಾಯ:³ ಪ�:AಾದF ಭಗವಂತ 
ಈ ಜಗತ8ನು� *ೆತ8 ತಂ�ೆ. ಈ Qೋಕದ ತಂ�ೆ-9ಾWಯೂ ಅವ	ೇ .  
೯೭೦) ಪ�z9ಾಮಹಃ 
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ಎಲ7%ಗೂ ಮೂಲ ;ಾರಣ	ಾದ ಭಗವಂತ ಜಗದ ಮುತ8ಜÖ.  
೯೭೧) ಯ¶ಃ  
 ಾನರೂzSಾ? ಎQೆ7Xೆ ಇರುವ ಭಗವಂತ, ಎQಾ7 V�@ಗ0ಂದ ಎಲ7ರೂ ಆ(ಾªಸ�ೇ;ಾದ, ಯ¶ದ 
ಅಂತSಾ��.  
೯೭೨) ಯ¶ಪ:ಃ 
ಯ¶ಗಳ Mಾ±� *ಾಗೂ Aಾಲಕ ಭಗವಂತ ಯ¶ಪ:ಃ. ಯ¶ವನು� I±ೕಕ%I ಫಲ ;ೊಡುವವನು.  
೯೭೩) ಯ�ಾ±  
ನ�\ಂದ ಯ¶ _ಾ`ಸುವ ಭಗವಂತ ಯ�ಾ±. ಯ¶ _ಾಡುವ ಯಜ_ಾನ	ೊಳ�ೆ ಅಂತSಾ��Sಾ?ದು4 
ಯ¶ _ಾ`ಸುವವನೂ ಅವ	ೇ! 
೯೭೪) ಯ ಾಂಗಃ 
ಯ¶ದZ7 ಬಳಸುವ ಹ�ಸು«ಗಳನು� ತನ� ಅಂಗಗ0ಂದ ಸೃ�KIದ ಭಗವಂತ ಯ ಾಂಗಃ. 
೯೭೫) ಯ¶.ಾಹನಃ 
ಯ¶ವನು� .ಾಹನ.ಾ?I;ೊಂಡು ಬರುವವ. ಎZ7 ಯ¶ 	ೆXೆಯು:8ರುತ8�ೋ ಅZ7 ಭಗವಂತನ �,ೇಷ 
ಸ2�$ಾನ�ರುತ8�ೆ. ಇZ7 ಯ¶ ಅಂದ(ೆ ಅ?� ಮು°ೇನ _ಾಡುವ ಯ¶ _ಾತ�ವಲ7,  ಾನಯ¶ ಕೂXಾ ಒಂದು 
�¤ಷK.ಾದ ಯ¶.  

ಯ¶ಭೃದF¶ಕೃದFßೕ ಯ¶ಭುಗF¶Mಾಧನಃ । 
ಯ ಾಂತಕೃದF¶ಗುಹFಮನ�ಮ	ಾ�ದ ಏವ ಚ ॥೧೧೮॥ 

೯೭೬) ಯ¶ಭೃ¾  
ಯ¶ವನು� *ಾಗೂ ಯ ಾ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆಯನು� $ಾರ~ೆ _ಾ`ದ ಭಗವಂತ ಯ¶ಭೃ¾. ಭಗವಂತ ಯ¶ 
Aಾಲಕ, ಇಂದ� *ಾಗೂ ಇಂದ�ಪYತ� (ಜಯಂತ ಅಥ.ಾ ಯ¶)ನ Aಾಲಕ.  
೯೭೭) ಯ¶ಕೃ¾  
ಇZ7 'ಕೃ¾' ಎಂದ(ೆ _ಾಡ�ೊಡುವವನು ಎನು�ವYದು ಒಂದು ಅಥ�.ಾದ(ೆ, ಇ	ೊ�ಂದು ಅಥ�ದZ7 '_ಾಡದಂ9ೆ 
_ಾಡುವವನು'; ಯ¶ವನು� _ಾಡ�ೊಡುವವನೂ ಭಗವಂತ, ಯ¶ _ಾಡದಂ9ೆ _ಾಡುವವನೂ ಅವ	ೇ!  
೯೭೮) ಯßೕ 
ಯ¶ಉಳ�ವನು, ಯ¶ಗಳ ಒXೆಯ. ಯ¶ದ ಎQಾ7 *ೊ~ೆ�ಾ%;ೆ, ಅದರ Mಾ±ತಂತ�Å, ಫಲವನು� ;ೊಡುವವನು, 
ಯ¶ವನು� I±ೕಕ%ಸುವವನು, ನಮ\ ಒಳ�ೆ-*ೊರ�ೆ ಇದು4 ಯ¶ದ ಒಂ�ೊಂದು V�@ಯZ7 ತುಂº ಯ¶ವನು� 
2ವ�ಹ~ೆ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಯßೕ. 
೯೭೯) ಯ¶ಭುÎ 
�ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ಯ¶ದZ7 Sಾವ ಆಹು:ಯನು� Sಾವ �ೇವ9ೆಯ *ೆಸ%ನZ7 ಅz�Iದರೂ ಅದು yದಲು 
MೇರುವYದು ಭಗವಂತನನು�. ?ೕ9ೆಯZ7 *ೇ0ದಂ9ೆ : 

ಅಹಂ � ಸವ�ಯ ಾ	ಾಂ +ೋ;ಾ8 ಚ ಪ�ಭು(ೇವ ಚ  । 
ನ ತು _ಾಮ¨�ಾನ28 ತ9ೆ8Çೕ	ಾತಶ�Åವ28 9ೇ ॥ಅ-೯, ,ೆ67ೕ-೨೪॥ 
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ಯ¶ದZ7 ಅz�ಸುವ ಸವ� ಹ�ಸು« ಭಗವಂತನ ಮು°ೇನ.ೇ ಇತರ �ೇವ9ೆಗಳನು� MೇರುವYದು. ಆತ ಯ¶ 
Aಾಲಕ; ಸವ� ಯ¶ +ೋ;ಾ8ರ. ಕ(ೋ� ಯದF¾ ಸಕಲಂ ಪರMೆ� 	ಾ(ಾಯ~ಾ@ೕ: ಸಮಪ�Sಾ�. 
	ಾವY ಏನು _ಾ`ದರೂ ಅದು 	ಾ(ಾಯಣ2�ೆ ಅz�ತ.  
೯೮೦) ಯ¶Mಾಧನಃ 
2ಯ�ತ.ಾದ ಯ¶ದZ7 ಒಟುK ಹD	ೆಂಟು ಮಂD Mೇ% ಯ¶ _ಾಡು9ಾ8(ೆ. 	ಾಲು< ಮಂD ಋ�ೆ±ೕದದವರು, 
	ಾಲು< ಮಂD ಯಜು.ೇ�ದದವರು. 	ಾಲು< ಮಂD Mಾಮ .ೇದದವರು, ಬ�ಹ\ತ8Ç;ೆ< ಒಬ^ ಮುಖFಸ8 *ಾಗೂ 
ಆತ2�ೆ ಮೂರು ಮಂD ಸ*ಾಯಕರು. ಇನು� ಯ¶ _ಾ`ಸುವ ಯಜ_ಾನ *ಾಗೂ ಆತನ ಪ:�. ಒ¹K�ೆ 
ಹD	ೆಂಟು ಮಂD. ಇZ7 ಬ�ಹ\ತ8Ç ವ�Iರುವವನು Sಾವ ಮಂತ�ವನೂ� *ೇಳUವYDಲ7, ಆದ(ೆ ಯ¶ದ �ª-
�$ಾನದZ7 SಾವY�ೇ Qೋಪ.ಾದರೂ ಸಹ ಆತ ಜ.ಾ�ಾ4ರ.  
�ಂ�ೆ ಪ�ಮುಖ.ಾ? ಎರಡು �ಧದ Sಾಗ _ಾಡು:8ದ4ರು. ಒಂದು ಶುದ§ ,ಾ°ಾ*ಾ%ಗಳ Sಾಗ *ಾಗೂ 
ಇ	ೊ�ಂದು _ಾಂMಾ*ಾ%ಗಳU _ಾಡುವ Sಾಗ. ಆ?ನ ;ಾಲದZ7 ಪ�ಮುಖ.ಾ? Sಾಗ _ಾಡು:8ದ4ವರು 
£:�ಯರು. ಅವರು _ಾಂಸ*ಾ%ಗ¢ಾ?ದ4ರು. 	ಾವY ಏನು :ನು�9ೆ8²ೕ ಅದನು� �ೇವ%�ೆ ಅz�I 
ಯ¶,ೇಷ.ೆಂದು :ನು�ವYದು Aಾ�Bೕನ ಸಂಪ��ಾಯ.ಾ?ತು8. £:�ಯರು SಾಗದZ7 ಹD	ೆಂಟು ಬ�ೆಯ 
Aಾ�Hಗಳನು� (ಒಂಬತು8 Mಾಕು Aಾ�H *ಾಗೂ ಒಂಬತು8 ;ಾಡು Aಾ�H) ಭಗವಂತ2�ೆ ಬZSಾ? ಅz�I Sಾಗ 
_ಾಡು:8ದ4ರು. 
ಭಗವಂತ, ಯ¶ _ಾಡುವವರZ7ರುವವನೂ ಅವ	ೇ, ಹ�I«ನZ7ರುವವನೂ ಅವ	ೇ, ಯ¶ವನು� I±ೕ;ಾರ 
_ಾಡುವವನೂ ಅವ	ೇ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಯ¶ Mಾಧನಃ.  
೯೮೧) ಯ ಾಂತಕೃ¾ 
SಾವYದು 2ಜ.ಾದ ಯ¶, SಾವYದು ತಪY�, SಾವYದು ಸ%, SಾವYದು ಯ¶ವಲ7 ಎಂದು ;ೊ	ೆಯ�ಾ? 
2ಧ�%ಸುವವನು ಭಗವಂತ. ಆತ �ಚ�ದ SಾವY�ೇ ಪ[�ೆ ಯ¶.ಾಗದು. ಧಮ�;ೆ< ಚುF:ಬರುವಂತಹ, 
Mಾ±ಥ�Dಂದ, ಅಹಂ;ಾರDಂದ _ಾಡುವ ಯ¶ವನು� ಆತ I±ೕಕ%ಸ�ೇ ದ±ಂಸ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. ಇದ;ೆ< ಉತ8ಮ 
ಉ�ಾಹರ~ೆ ದ£ಯ¶. ದ£ 2ಯ�ತ.ಾ? ಯ¶ Aಾ�ರಂ¨Iದ. ಆದ(ೆ ಅಹಂ;ಾರDಂದ ¤ವನನು� ಅಪ_ಾನ 
_ಾ`ದ. ಇಂತಹ ಅಹಂ;ಾರಭ%ತ ಯ¶ವನು� ಭಗವಂತ I±ೕಕ%ಸ�ೇ �ೕರಭದ�ನ ಮು°ೇನ ಸಂಪ[ಣ� ದ±ಂಸ 
_ಾ`ದ. �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ ¤ವಶV8-�ಷು�ಶV8 *ಾZನZ7ರುವ �ೆ~ೆ�ಯಂ9ೆ. ಇZ7 	ಾವY ಅಪ_ಾನ.ಾಗುವಂ9ೆ 
ವ:�Iದ(ೆ ಅದನು� ಭಗವಂತ ಎಂದೂ �ಚು�ವYDಲ7.  
ಭಗವಂತ2�ೆ ಅz�I _ಾಡುವ ಪ�:�ಂದು ;ೆಲಸವ[ ಯ¶. ಅಹಂ;ಾರDಂದ _ಾಡುವ Sಾವ ಯ¶ವ[ 
ಯ¶ವಲ7. �ೕ�ೆ ಯ¶ದ ಅಂತFವನು� 2ಧ�%ಸುವ ಭಗವಂತ ಯ ಾಂತಕೃ¾. 
೯೮೨) ಯ¶ಗುಹF{ 
ಜಗ:8ನZ7 ನXೆಯುವ ಎQಾ7 ಯ¶ದ ರಹಸF :0ದ, ಯ¶ದZ7 2ಗೂಢ.ಾ? ತುಂºರುವ ಭಗವಂತ 
ಯ¶ಗುಹF{. 
೯೮೩) ಅನ�{ 
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ಅನ�{ ಅಂದ(ೆ +ೋಜF. 9ೈ:8%ೕಯ ಉಪ2ಷ:8ನZ7(ಭೃಗುವZ7-ಹತ8	ೆಯ ಅನು.ಾಕ) ಬರುವ ಈ ,ೆ67ೕಕ ಈ 
	ಾಮವನು� *ಾಗೂ ಮುಂDನ 	ಾಮವನು� ಸ�ಷK.ಾ? *ೇಳUತ8�ೆ.  

ಅಹಮನ�ಮಹಮನ�ಮಹಮನ�{ । 

ಅಹಮ	ಾ��ೋऽಹಮ	ಾ��ೋऽಹಮ	ಾ�ದಃ ॥  
"	ಾ	ೇ ಅನ� 	ಾ	ೇ ಅ	ಾ�ದ"; +ೋಜF.ಾ? ಈ ಪ�ಪಂಚದZ7 ತುಂºರುವ ಸಮಸ8 ವಸು8ಗಳ ಒಳ�ೆ �ೈತನF.ಾ? 
ತುಂºರುವ ಭಗವಂತ ಅನ�{. ಅನ�ದ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆSಾದ ಚತುಮು�ಖನZ7 ಸ2��ತ	ಾ?ರುವ 
ಭಗವಂತ ಅನ�{.  
೯೮೪) ಅ	ಾ�ದ 
ಸವ� +ೋಜFವನು� �ೕವ�ೊಳ?ದು4 +ೋ?ಸುವ, ಅನ�ದ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ ಚತುಮು�ಖನನೂ� ಕೂXಾ ಮ*ಾ 
ಪ�ಳಯದZ7 ಕಬ0ಸುವ ಭಗವಂತ ಅ	ಾ�ದ. 
ಈ ,ೆ67ೕಕದZ7 ಪರಸ�ರ �ರುದ§ ಅಥ�ವನು� ;ೊಡುವ 'ಏವ ಮತು8  ಚ' ಎನು�ವ ಎರಡು ಅವFಯಗ0.ೆ. ಚ ಎಂದ(ೆ 
‘ಕೂXಾ’, ಏವ ಎಂದ(ೆ ‘ಅವನ�ೆ4ೕ’. ಅಂದ(ೆ “ಈ ಎQಾ7 *ೆಸರುಗಳó 2ನ�.ೇ, ಆದರೂ ಕೂXಾ �ೇ(ೆಯವರದೂ4 
*ೌದು ಎಂದಥ�”. ಏ;ೆಂದ(ೆ ಭಗವಂತನನು� *ೇಳದ ಶಬ4 ಈ ಪ�ಪಂಚದZ7ಲ7. ಸವ� ಶಬ4ವ[ ಕೂXಾ ಮುಖF.ಾ? 
ಭಗವಂತನನು� *ೇಳUತ8.ೆ -ನಂತರ ಇತರರನು� *ೇಳUತ8.ೆ. 

ಆತ\�ೕ2ಃ ಸ±ಯಂ�ಾ9ೋ .ೈ°ಾನಃ Mಾಮ�ಾಯನಃ । 
�ೇವVೕನಂದನಃ ಸ�NಾK �:ೕಶಃ Aಾಪ	ಾಶನಃ ॥೧೧೯॥  

೯೮೫) ಆತ\�ೕ2ಃ 
ಆತ\ ಎನು�ವYದ;ೆ< ಅ	ೇಕ ಅಥ�ಗ0.ೆ. ಬೃಹ�ಾರಣFಕ ಉಪ2ಷ:8ನZ7(೨-೪-೫) Sಾ¶ವಲ<Å *ೇಳUವಂ9ೆ: 
'ಆತ\ನಸು8 ;ಾ_ಾಯ ಸವ�{ z�ಯ{ ಭವ:’ ।  "ಆ9ಾ\ .ಾ ಅ(ೇ ದು�ಷKವFಃ-,ೆ6�ೕತ²Fೕ ,ಮಂತ²Fೕ, 
2D$ಾFIತವFಃ". ಆತ\ ಶಬ4 �ೕQೊ�ೕಟ;ೆ< ಶ%ೕರ, ಇನೂ� ಆಳ.ಾ? Bಂ:Iದ(ೆ ಮನಸು«, �ೕವ, 
�ೕ.ಾ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ ಚತುಮು�ಖ, ಗರುಡ-,ೇಷರು, ;ೊ	ೆ�ೆ ಪರ_ಾತ\. ಪ�:�ಂದು �ೕವ;ೆ< �ೇಹ.ೆಂಬ 
ಮ	ೆಯನು� ;ೊಟುK, ಅದರ ಮಧFದZ7 ಅ	ಾಹತ ಚಕ�.ೆಂಬ ಶV8 ;ೇಂದ� 2��I, �ೕವನನು� ಅZ7 ಕು0�%I, 
Aಾ�ಣ�ೇವರ ಸ�ೕತ	ಾ? ಹೃತ<ಮಲ ಮಧF 	ೆQೆI ನಮ\ನು� ನXೆಸುವ ಭಗವಂತ ಆತ\�ೕ2ಃ. 
೯೮೬) ಸ±ಯಂ�ಾತಃ  
9ಾ	ೇ 9ಾ	ಾ? ಆ�ಭೂ�ತ	ಾಗುವ ಭಗವಂತ ಸ±ಯಂ�ಾತಃ. ಆತ2�ೆ ಆತ	ೇ ತಂ�ೆ-9ಾW. ಆದ(ೆ 
ಭಕ8ವತ«ಲ	ಾದ ಭಗವಂತ2�ೆ *ೆಸ%ಡುವ ತಂ�ೆ _ಾತ�  ಾ2ಗಳU ಅಥ.ಾ ಆತನ ಭಕ8ರು!  
೯೮೭) .ೈ°ಾನಃ  
ಈ ಸಂMಾರ ಬಂಧDಂದ ºಡುಗXೆ*ೊಂDದ ‘�ಖನಸ’%ಗೂ ಕೂXಾ ಆ(ಾಧF	ಾದ ಮುV8 2Sಾಮಕ ಭಗವಂತ 
.ೈ°ಾನಃ. 
೯೮೮) Mಾಮ�ಾಯನಃ 
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ಸೃ�Kಯ ಆDಯZ7 ಎQಾ7 .ೇದವನು� ಚತುಮು�ಖ2�ೆ *ೇ0ದ ಭಗವಂತ2�ೆ Mಾಮ.ೇದ.ೆಂದ(ೆ ಬಹಳ z�ೕ:. 
ಕೃNಾ�ವ9ಾರದZ7 ತನ� ;ೊಳZ2ಂದ Mಾಮ�ಾನವನು� ನು`Iದ ಭಗವಂತ, Mಾಮಗ(Mಾಮ�ಾನವನು� 
*ಾಡುವವ)%�ೆ ಅಯನ(ಆಸ(ೆ).   
೯೮೯) �ೇವVೕನಂದನಃ 
;ೊಳZನ 	ಾದDಂದ Mಾಮವನು� *ಾಡುವ ಕೃಷ� �ೇವVೕನಂದನ	ಾ? ಅವತ%I ಬಂದ Mೌಂದಯ�ಮೂ:� 
ಎನು�ವYದು ಈ 	ಾಮದ �ೕQೊ�ೕಟದ ಅಥ�. ಇZ7 '�ೇವ' ಎಂದ(ೆ �ೇವ9ೆಗಳU, 'ಕಂ' ಎಂದ(ೆ ಆನಂದ. 
�ೇವ9ೆಗ0�ೆ ಆನಂದವನು� ;ೊಡುವ .ೇದ.ಾಙ\ಯ(�ೇವVೕ)ವನು� ;ೇ0 ಕುH�ಾಡುವ ಭಗವಂತ, .ೈDಕ 
Mಾ�ತF.ೆಂಬ ಗರುಡನ	ೆ�ೕ% ನಮ\ ಬ0�ೆ ಬರುವ �ೇವVೕನಂದನಃ. 
೯೯೦) ಸ�NಾK 
ಎಲ7ವನೂ� ಸೃ�K_ಾ`ದ ಭಗವಂತ ಸ�NಾK. 
೯೯೧) �:ೕಶಃ 
�: ಎಂದ(ೆ ಭೂ�, ಅಥ.ಾ ಸಮಸ8 ಬ�*ಾ\ಂಡ. ಇಂತಹ ಬ�*ಾ\ಂಡದ ಒXೆಯ ಭಗವಂತ �:ೕಶಃ. 
ಪ�:�ಂದು ವಸು8�ನ ಅ0ವY-ಉ0ವY ಆತನ ಅªೕನ. ಪ�:�ಂದು V�@ಯನು� _ಾ`ಸುವ Aೆ�ೕರಕ 
ಭಗವಂತ �:ೕಶಃ.   
೯೯೨) Aಾಪ	ಾಶನಃ 
ನಮ�ೆ Aಾಪದ Qೇಪ ಅಂಟುವYದು '	ಾನು' ಎನು�ವ ಅಹಂ;ಾರ��ಾ4ಗ _ಾತ�. 	ಾನು ಏನೂ ಅಲ7, 
ನ	ೊ�ಳ?ರುವ ಭಗವಂತ ಸವ� 2Sಾಮಕ ಎಂದು ಅ%9ಾಗ, ಭಗವಂತ ಸವ� Aಾಪಗಳನು� 	ಾಶ 
_ಾಡು9ಾ8	ೆ. ಅಥ.ಾ ನಮ�ೆ Aಾಪದ Qೇಪ�ಲ7ದಂ9ೆ _ಾಡು9ಾ8	ೆ. ಇ�ೇ _ಾತನು� ¤�ೕಕೃಷ� Aಾಪಪ� ೆಯZ7 
2ಂತ ಅಜು�ನ2�ೆ ಯುದ§ರಂಗದZ7 ಉಪ�ೇ¤ಸು9ಾ8	ೆ. ಆ ;ಾರಣ;ಾ<? ಅಜು�ನ _ಾ`ದ ಯುದ§ 
ಧಮ�.ಾWತು, ಅಹಂ;ಾರDಂದ ಯುದ§ _ಾ`ದ ದು�ೕ�ಧನ2�ೆ ಯುದ§ದ ಸವ� AಾಪವY ಅಂ¹ತು. �ೕ�ೆ 
ಅಹಂ;ಾರ�ಲ7�ೆ ಭಗವಂತನZ7 ಶರ~ಾದ ಭಕ8ರ Aಾಪವನು� ಕ¢ೆದು, Aಾzಗಳ ಸಂ*ಾರ _ಾಡುವ ಭಗವಂತ 
Aಾಪ	ಾಶನಃ.  

 
ಶಂಖಭೃನ�ಂದVೕ ಚV�ೕ ,ಾಙE�ಧ	ಾ± ಗ�ಾಧರಃ । 
ರ×ಾಂಗAಾHರ�ೋಭFಃ ಸವ�ಪ�ಹರ~ಾಯುಧಃ  ॥೧೨೦ ॥ 

	ಾಮ,ೆ67ೕಕದ ;ೊ	ೇಯ ,ೆ67ೕಕ.ಾದ  ಈ ,ೆ67ೕಕದZ7- ದುಷKಶV8ಯ 2	ಾ�ಮ;ಾ<?, Aಾzಗಳ ಸಂ*ಾರ;ಾ<?, 
ಭಗವಂತ ಬಳಸುವ ಆಯುಧ;ೆ< ಸಂಬಂಧಪಟK *ೆಸರುಗ0.ೆ.   
೯೯೩) ಶಂಖಭೃ¾ 
ಶಂಖ ಬಹಳ �ೊಡÂ ದುಷK ಸಂ*ಾರಕ ಶV8. �ಂDನ ;ಾಲದZ7 �ೆ0�ೆE ಮತು8 ಸಂ�ೆ ತಪ��ೇ ಮ	ೆಯZ7, ಮ	ೆಯ 
ಮೂQೆ-ಮೂQೆWಂದ, ಅಷK Dಕು<ಗ0ಗೂ ;ೇಳUವಂ9ೆ ಶಂಖ	ಾದ _ಾಡು:8ದ4ರು. ಇದ;ೆ< ;ಾರಣ: ಶಂಖ 
	ಾದ;ೆ< ದುಷK ಶV8ಯ ಎ�ೆ�Xೆಯುವ ಶV8 ಇ�ೆ. ಶಂಖದ 	ಾದ ಎZ7ಯವ(ೆ�ೆ ;ೇ0ಸುತ8�ೋ, ಅZ7ಯ ತನಕ 
Sಾವ ದುಷK ಶV8ಗಳó ಸು0ಯQಾರವY. ಇ�ೇ ;ಾರಣ;ಾ<? �ೇವMಾ¬ನಗಳZ7 ಘಂಟಾ	ಾದವನು� _ಾಡು9ಾ8(ೆ. 
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ಘಂಟೆಯನು� 2$ಾನ.ಾ? ಓಂ...ಓಂ ಎನು�ವ 	ಾದ ಬರುವಂ9ೆ �ಲ7�ೆ *ೊXೆಯ�ೇಕು, ಶಂಖವನು� ಓ....{ 
ಎನು�ವಂ9ೆ 	ಾದ _ಾಡ�ೇಕು. ಯುದ§ ರಂಗದZ7 ಶಂಖ	ಾದ ಎದು%ನ MೈನF;ೆ< Iದ49ೆಯ ಸಂ;ೇತ *ಾಗೂ 
ತಮ\ Mೇ	ೆ�ೆ Iದ4�ರುವಂ9ೆ ಆ ೆ. ಶಂಖದ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ ಲ�Ô. ಆ;ೆ ಸಂಪ:8ನ �ೇವ9ೆSಾದ 
.ೇದ_ಾ22. ಈ ;ಾರಣ;ಾ<? ಶಂಖ 'ಅಥ�'ದ ಸಂ;ೇತ ಕೂXಾ *ೌದು. ಶಂಖವನು� 9ೊಟK ಭಗವಂತ 
ಶಂಖಭೃ¾. 
೯೯೪) ನಂದVೕ 
ನಂದಕ ಎನು�ವ ಖಡEವನು� �`ದ ಭಗವಂತ ನಂದVೕ. ಖಡEದ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ ರ�(ಭೂ _ಾ9ೆ). ನಂದಕ 
ಎಂದ(ೆ ಆನಂದ. ದುಷK ಶV8ಯನು� ಸಂ*ಾರ _ಾ` ನಮ�ೆ ಆನಂದ ;ೊಡುವ ಖಡE �`ದ ಭಗವಂತ ನಂದVೕ.  
೯೯೫) ಚV�ೕ 
ಅಧಮ� 	ಾಶ;ಾ<?, ಧಮ� ಸಂMಾ¬ಪ	ೆ�ಾ? ಚಕ� �`ದ ಭಗವಂತ ಚV�ೕ. ಚಕ� ಧಮ�ದ ಸಂ;ೇತ. ಚಕ�ದ 
ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ ದು�ೆ�.  
೯೯೬) ,ಾಙE�ಧ	ಾ± 
,ಾಙE�.ೆಂಬ ºಲ7ನು� *ೊತ8 ಭಗವಂತ ,ಾಙE�ಧ	ಾ±. ºZ7ನ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ ಬಲ ಸ±ರೂz Aಾ�ಣ�ೇವರು. 
,ಾಙE� ಎಂದ(ೆ ತುತ8 ತುD. ಆಯುಧಗಳQೆ7ೕ ಅತFಂತ �%�ಾದ ಆಯುದ ,ಾಙE�.  
೯೯೭) ಗ�ಾಧರಃ 
ಸಂಯಮದ ಸಂ;ೇತ.ಾದ ಗ�ೆಯನು� ಧ%Iದ ಭಗವಂತ ಗ�ಾಧರಃ. ಗ�ೆ ಸ±ಚ¼ಂದ;ಾಮದ 2ಯಂತ�ಣದ 
ಸಂ;ೇತ. ಗ�ೆಯ ಅ¨_ಾ2 �ೇವ9ೆ 'Aಾ�ಣ'.  
೯೯೮) ರ×ಾಂಗAಾHಃ 
ಮ*ಾ+ಾರತ ಯುದ§ದZ7 ರಥದ �ಾZಯನು� ಆಯುಧ.ಾ? �`ದ ಭಗವಂತ ರ×ಾಂಗAಾHಃ. ಇದು 
ಮ*ಾ+ಾರತ ಯುದ§ದZ7 ಅಜು�ನ ಮತು8 ¨ೕಷ\ z9ಾಮಹರ ನಡು.ೆ ಯುದ§ Aಾ�ರಂಭ.ಾ�ಾಗ ನXೆದ ಒಂದು 
ಘಟ	ೆ. ಅಜು�ನ ತನ�ನು� ಮುD4I ಆ`I �ೆ¢ೆIದ z9ಾಮಹ	ೊಂD�ೆ ಮನI«ಲ7ದ ಮನI«2ಂದ ಯುದ§ 
_ಾಡು:8ರು9ಾ8	ೆ. ಇದನು� ಗಮ2Iದ Mಾರ� ಕೃಷ� ;ೋಪ�ೊಳU�9ಾ8	ೆ. ಮ*ಾ+ಾರತ ಯುದ§ದ yದಲು 
9ಾನು ಶಸ³ �`ಯುವYDಲ7 ಎಂದು ಪ�: ೆ _ಾ`ದ4 ಕೃಷ�, ;ೋAಾ.ೇಶDಂದ ¨ೕಷ\ನನು� MಾWಸQೆಂಬಂ9ೆ 
ರಥದಚಕ�²ಂದನು� �`ದು ಮುಂ�ೊ:8 ಬರು9ಾ8	ೆ! ಇದನು� 	ೋ`ದ ºೕಷ\ ತನ� ಎರಡೂ ;ೈಗಳನು� 
�ೋ`I �ೕ�ೆ *ೇಳU9ಾ8	ೆ: " ಓ ಭಗವಂತ; 2ನ� ;ೈಯZ7 ಚಕ� �`ಸು9ೆ8ೕ	ೆ, *ಾ�ೆ ಯುದ§ _ಾಡು9ೆ8ೕ	ೆ ಎಂದು 
	ಾನು ಪ�: ೆ _ಾ`�ೆ4. ಚಕ� �`ಯುವYDಲ7 ಎಂD�ೆ4 2ೕನು. ಆದ(ೆ ಈಗ ನನ� ಪ�: ೆಯನು� ಈXೇ%ಸಲು 
2ೕನು ಚಕ� �`Dರು.ೆ. 2ನ�	ೆ�ೕ 2ೕನು ಮ(ೆ:ರು.ೆ, ಆದ(ೆ 2ನ� ಭಕ8ನನು� ಮ(ೆ:ಲ7; 2ೕನಲ7�ೆ ನಮ�ೆ ಗ: 
ಇ	ಾFರು? " ಎಂದು. ಈ ಘಟ	ೆಯZ7 QೋಕಕQಾFಣ;ಾ<? ಭಗವಂತನ ;ೋಪ ಮತು8 ಅದರ �ಂDರುವ ಕರು~ೆ 
ವFಕ8.ಾ?�ೆ.  
ರ×ಾಂಗರು ಎಂದ(ೆ Aಾಂಡವರು ಅಥ.ಾ ಧಮ� ಯುದ§ _ಾಡುವವರು. ಅಂತವ%�ೆ 'ಆH' ಅಂದ(ೆ ಆ$ಾರ.ಾ? 
2ಲು7ವ ಭಗವಂತ ರ×ಾಂಗAಾHಃ. 
೯೯೯) ಅ�ೋಭFಃ 
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Sಾರೂ ಮHಸQಾಗದ, ಕಂ�ೆ`ಸQಾಗದ, Sಾವ ಸಂಧಭ�ದಲೂ7 ಎ�ೆ�ೆಡದ, ಎಂದೂ 2$ಾ�ರ ಬದZಸದ 
ಸವ�ಸಮಥ� ಭಗವಂತ ಅ�ೋಭFಃ.   
೧೦೦೦) ಸವ�ಪ�ಹರ~ಾಯುಧಃ 
ದುಷKರ ದಮನ;ಾ<? ಎQಾ7 ಶMಾ³ಸ³ಗಳನು� ಆಯುಧ.ಾ? 9ೊಟK ಭಗವಂತ ಸವ�ಪ�ಹರ~ಾಯುಧಃ. 

॥ ಸವ�ಪ�ಹರ~ಾಯು$ೋಂ ನಮ ಇ: ॥ 
ಎQಾ7 ಶMಾ³ಸ³ಗಳನು� ಆಯುಧವ	ಾ�? 9ೊಟKವ	ೇ ಓಂ;ಾರ.ಾಚF	ಾದವನು ಎನು�9ಾ8 ಇದು ಅವ2�ೆ 
ಅz�ತ.ಾ?�ೆ 
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ಫಲಶು�: �ವರ~ೆ 
�ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮ ಪRಸುವYದರ ಮಹತ± *ಾಗೂ ಅದರ ಉಪ�ೕಗವನು� ಇZ7 �ವ%ಸQಾ?�ೆ:  

ಇ:ೕದಂ Vೕತ�2ೕಯಸF ;ೇಶವಸF ಮ*ಾತ\ನಃ । 
	ಾ_ಾ�ಂ ಸಹಸ�ಂ D.ಾF	ಾಮ,ೇNೇಣ ಪ�Vೕ:�ತ{ ॥೧೨೧॥ 

ಜಗ:8ನ ಸೃ�K-I¬:-ಸಂ*ಾರ -2ಯಮನ;ೆ< ;ಾರಣ	ಾದ ;ೇಶವ 	ಾಮಕ ಭಗವಂತನನು� ಅವನ Vೕ:�ಯನು� 
;ೊಂXಾಡುವ ,ೆ�ೕಷ3.ಾದ ಸಹಸ� 	ಾಮ �ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮ. ಇ�ೊಂದು ಮ*ಾಮಂತ�. _ಾನವ2ಂದ �`ದು 
ಚತುಮು�ಖನವ(ೆ?ನ ಸಮಸ8 �ೕವ �ಾತಗ0ಗೂ �%ಯ ಶV8Sಾದ ಪರ_ಾತ\ನ *ೆಸ%ದು. 
	ಾಮಗಳZ7 ಎರಡು �ಧ. ಒಂದು QೌVಕ 	ಾಮ, ಇ	ೊ�ಂದು DವF	ಾಮ. ಉ�ಾಹರ~ೆ�ೆ ವಸು�ೇವನ ಮಗ 
.ಾಸು�ೇವ ಎನು�ವYದು QೌVಕ 	ಾಮ. ಆದ(ೆ ಇZ7 ಬರುವ ಈ ಎQಾ7 ಭಗವಂತನ 	ಾಮಗಳU DವF 	ಾಮಗಳU; 
ಅ	ಾª2ತF,  ಅAಾ�ಕೃತ(divine).ಾದ DವF 	ಾಮಗ0ವY. ಇದು ;ೇವಲ Mಾ�ರ 	ಾಮವNೆKೕ ಅಲ7, 
ಅನಂತ	ಾದ ಭಗವಂತನನು� ಈ Mಾ�ರ 	ಾಮದZ7 Bಂತ	ೆ _ಾಡಬಹುದು. ಸಹಸ� ಎಂದ(ೆ ಸಹ-ಸರಣ, 
ಭಗವಂತನ �ೊ9ೆ�ೆ/ಒ¹K�ೆ ಆತನ ಅನಂತಗುಣ�ಾನ ಈ ಸಹಸ�	ಾಮ.  

ಯ ಇದಂ ಶೃಣುSಾ2�ತFಂ ಯ,ಾ�z ಪ%Vೕತ�@ೕ¾ । 
	ಾಶುಭಂ Aಾ�ಪY�Sಾ¾ VಂB¾ Mೋಮು9ೆ�ೕಹ ಚ _ಾನವಃ ॥೧೨೨॥ 

Sಾರು ಇದನು� ;ೇಳU9ಾ8(ೋ(He who listen to it), Sಾರು ಇದನು� ಭV8Wಂದ ಪRಸು9ಾ8(ೋ, ಅವ%�ೆ 
ಎಂದೂ ಕೂXಾ ;ೆಡು;ಾಗುವYDಲ7. �ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮವನು� Sಾರು �ೇ;ಾದರೂ ಪRಸಬಹುದು. ಸ_ಾಜದZ7 
"*ೆಂಗಸರು �ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮವನು� ಪRಸ�ಾರದು ಎನು�ವ ಮೂಢನಂº;ೆ ಇ�ೆ. ಆದ(ೆ ಇಂತಹ 2ಬ�ಂಧ�ಲ7. 
�ಷು�ಸಹಸ�	ಾಮವನು� Sಾರು �ೇ;ಾದರೂ ಏZ7 �ೇ;ಾದರೂ ಪRಸಬಹುದು. ಇದ;ೆ< �ೇ;ಾ?ರುವYದು ;ೇವಲ 
ಭV8_ಾತ�. ಅದ%ಂದ ಎಂದೂ ;ೆಡು;ಾಗುವYDಲ7. �ೇವರ 	ಾಮ ಇರುವY�ೇ ನಮ�ೆ, ನಮ\ ಬದುVನZ7 $ೈಯ�-
ಆತ\ �,ಾ±ಸ ತುಂಬಲು, ಭಯ ಪ%ಹ%ಸಲು. Sಾರು �ೇವರನು� ನಂಬು9ಾ8	ೋ ಅವನು ಎಂದೂ SಾವYದಕೂ< 
ಭಯಪಡ�ೇ;ಾ?ಲ7. �ಾ:-Zಂಗ +ೇದ�ಲ7�ೆ ಎಲ7ರೂ ಪRಸಬಹು�ಾದ ಸಹಸ�	ಾಮ �ಷು�ಸಹಸ�	ಾಮ.  
Sಾರು ಇದನು� ಆZಸು9ಾ8	ೋ ಮತು8 Sಾರು ಇದನು� ಪRಸು9ಾ8(ೋ ಆ _ಾನವನು ಇಹ-ಪರದZ7 ;ೆಡುಕನು� 
*ೊಂದQಾರ.  

.ೇ�ಾಂತ�ೋ �ಾ�ಹ\ಣಃ MಾF¾ £:��ೕ �ಜWೕ ಭ.ೇ¾ । 

.ೈ,ೆ6Fೕ ಧನಸಮೃದ§ಃ MಾF¾ ಶ6ದ�ಸು«ಖಮ.ಾಪY�Sಾ¾ ॥೧೨೩ ॥ 
�ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮವನು� ಎQಾ7 ವಣ�ದವರೂ ಪRಸಬಹುದು. ಇZ7 ವಣ� ಎಂದ(ೆ �ಾ: ಅಲ7. �ಂ�ೆ *ೇ0ದಂ9ೆ 
_ಾನವನ ಸ±+ಾವ;ೆ< ಅನುಗುಣ.ಾ? Aಾ�Bೕನರು 	ಾಲು< ವಣ�ವನು� ಗುರು:Iದರು.  ಾ	ಾಜ�	ೆ, ಅಧFಯನ 
ಮತು8 Bಂತ	ೆಯZ7 ಆಸV8 ಉಳ�ವ �ಾ�ಹ\ಣ(ಬೃಹ¾ ಆದದ4ನು� ಅ	ೆ±ೕಷ~ೆ _ಾಡುವವ-Intelligence); 
ಇ	ೊ�ಬ^ರು 9ೊಂದ(ೆಯZ7�ಾ4ಗ ರ£~ೆ(Protection) _ಾಡುವವ £:�ಯ. ಆತನZ7 ಆಡ0ತ(Administration) 
ಗುಣ�ರುತ8�ೆ. .ೈಶF-*ೊಟೆK�ೆ �ೇ;ಾದುದ4ನು� ;ೊಡುವ .ಾFAಾರ ಮ	ೋವೃ:8 ಇರುವವ(Production). 
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ಆ*ಾರ ಉತ�:8, �ೋವYಗಳನು� MಾV *ಾಲು _ಾರುವYದು ಇ9ಾFD ಇವರ ವೃ:8. ಶ6ದ� ಅಂದ(ೆ ಇ	ೊ�ಬ^ರ 
ಕಷK;ೆ< ಕರಗುವವ (Service). Sಾರು ಶ6ದ�ನಲ7²ೕ ಅವನು ಮನುಷF	ೇ ಅಲ7. ಈ ವಣ� ಪದ§: ಪ�ಪಂಚದ 
ಎQಾ7 +ಾಗದಲೂ7 ಇ�ೆ. �ಾ�ಹ\ಣನ ಮಗ £:�ಯ	ಾಗಬಹುದು, ಇZ7 �ೕವ ಸ±+ಾವ ಮುಖF. ತಂ�ೆ-9ಾW �ಾ: 
ಅಲ7! Sಾರೂ ಏಕವಣ�ದವನಲ7. ಎಲ7ರಲೂ7 ಎQಾ7 ಸ±+ಾವ�ರುತ8�ೆ. Sಾವ ಸ±+ಾವ ನಮ\Z7 *ೆ�ಾ�?�ೆ�ೕ 
	ಾವY ಆ ವಣ�;ೆ< Mೇರು9ೆ8ೕ.ೆ. ಸ±+ಾವ 	ೈಸ?�ಕ.  
�ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮ ;ೇಳUವYದ%ಂದ, ಪRಸುವYದ%ಂದ: �ಾ�ಹ\ಣನ  ಾನ ವೃD§Sಾಗುತ8�ೆ; .ೈಶFನ .ಾFAಾರ 
*ೆಚು�ತ8�ೆ; £:�ಯನ ಶತು� 2ಗ�ಹ;ೆ< �ೇ;ಾದ ಬಲವೃD§Sಾಗುತ8�ೆ; ಶ6ದ� ಸುಖ.ಾ? ಬದುಕು9ಾ8	ೆ. �ೕ�ೆ 
�ೇವರ 	ಾಮ ಪRಸಲು Sಾವ ವಣ� +ೇದ�ಲ7.   
�ಾ�ಹ\ಣನು .ೇದಗಳ 2ಣ�ಯವನು� ಬಲ7ವ	ಾ�ಾನು; £:�ಯನು �ೆಲುವನು� ಪXೆ�ಾನು; .ೈಶFನು ತುಂಬು 
I%ವಂತ	ಾ�ಾನು; ಶ6ದ�ನು ಸುಖವನು� ಪXೆ�ಾನು.  

ಧ_ಾ��ೕ� Aಾ�ಪY�Sಾದ§ಮ�ಂ ಅ×ಾ��ೕ� �ಾಥ�_ಾಪY�Sಾ¾ । 
;ಾ_ಾನ.ಾಪY�Sಾ¾ ;ಾ�ೕ ಪ��ಾ�ೕ� �ಾಪY�Sಾ¾ ಪ��ಾ{ ॥೧೨೪॥ 

ಮನುಷF ಪXೆಯZ;ೆ< ಬಯಸುವYದು ಧಮ�, ಅಥ�, ;ಾಮ, yೕ£ ಈ 	ಾಲ<ನು�. ಇದರZ7 ;ಾಮ ಮತು8 ಅಥ� 
QೌVಕ.ಾದದು4. Mಾ_ಾನF.ಾ? $ಾ��ಕ ಪ�ವೃ:8ಯುಳ�(Elevated Souls)ವರು QೌVಕ.ಾದದ4ನು� ಬಯಸ�ೇ 
�ೇವರನು� :0ಯುವ ಧಮ� *ಾಗೂ ಅದ(ಾ�ೆ?ನ yೕ£ವನು� ಸುಖ.ೆಂದು :0Dರು9ಾ8(ೆ. ಬಯ;ೆಗ¢ೇ 
ಇಲ7DರುವYದು 2ಜ.ಾದ ಸುಖ. 
�ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮ ಪRಸುವYದು ಅಂದ(ೆ ಪ�:ೕ 	ಾಮದ ಉ�ಾ¼ರ *ಾಗೂ ಅದರ �ಂDನ ಅಥ� ಸ\ರ~ೆ. ಒಂದು 
	ಾಮ ಸ\ರ~ೆ _ಾ`ದರೂ Mಾಕು, ನಮ\ ಬದುಕು Aಾವನ.ಾಗುತ8�ೆ, ಧಮ�ಮಯ.ಾಗುತ8�ೆ . ಒಂದು .ೇ¢  ೆ
ನಮ�ೆ ಅ:ೕ ಕಷK�ದು4 ದು`Âನ ಅಗತF ಇದ4Z7 �ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮವನು� SಾವY�ೇ Qೋಭ�ಲ7�ೆ 2ಮ�ಲ 
ಮನI«2ಂದ ಭV8 ಪ[ವ�ಕ.ಾ? Bಂತ	ೆ _ಾ`ದ(ೆ ಖಂ`ತ 	ಾವY ಆ Bಂ9ೆWಂದ Aಾ(ಾಗು9ೆ8ೕ.ೆ. ಆದರೂ 
	ಾವY ಏನನೂ� ಬಯಸ�ೇ �ೇವರ ಸ\ರ~ೆ _ಾಡುವYದು ಅ:ೕ ,ೆ�ೕಷ3. ಬಯ;ೆಗ0ಲ7�ೇ ಸ\%Iದ(ೆ 	ಾವY 
ಮ*ಾಫಲವನು� ಪXೆಯು9ೆ8ೕ.ೆ; ಅ%ವನು� ಪXೆದು yೕ£ವನು� ಪXೆಯು9ೆ8ೕ.ೆ.  
ಧಮ� �ೇ;ೆನು�ವವನು ಪXೆ�ಾನು ಧಮ�ವನು�; ಅಥ� �ೇ;ೆನು�ವವನು ಪXೆ�ಾನು ಅಥ�ವನು�. ;ಾಮಗಳನು� 
ಪXೆ�ಾನು-;ಾಮ �ೇ;ೆನು�ವವನು. ಪ� ೆ �ೇ;ೆನು�ವವನು ಪXೆ�ಾನು ಪ� ೆಯನು�.  

ಭV8_ಾÁ ಯಃ ಸ�ೋ9ಾ¬ಯ ಶುBಸ8ದEತ_ಾನಸಃ । 
ಸಹಸ�ಂ .ಾಸು�ೇವಸF 	ಾ_ಾ��ೕತ¾ ಪ�Vೕತ�@ೕ¾ ॥೧೨೫॥ 

�ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮ Sಾ.ಾಗ ಪRಸ�ೇಕು ಎನು�ವ ಪ�,ೆ�ಯನು� ಎಲ7ರೂ ;ೇಳU9ಾ8(ೆ. ಈ ಪ�,ೆ��ೆ ಇZ7 
ಉತ8ರ��ೆ. �ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮ Aಾ(ಾಯಣ;ೆ< �ೇ;ಾ?ರುವYದು ಸಮಯ ಅಥ.ಾ ಗ0�ೆ ಅಲ7.  �ೇ;ಾ?ರುವYದು 
ಒಂ�ೇ ಒಂದು-ಅದು ಭV8. �ೆ0�ೆE ಎದ4 ತ£ಣ 2ಮ�ಲ.ಾದ ಮನI«2ಂದ ಭV8ಪ[ವ�ಕ.ಾ? ಪRಸಬಹುದು. ಇZ7 
ಮನ ಶುD§ ಮುಖF, ಅ�ೇ ಮ`. ಭV8Wಂದ Sಾರು Dನವ[ ಮುಂ�ಾ	ೆ ಎದು4 2ಮ�ಲ	ಾ? ಭಗವಂತನZ7 
ಸಂಪ[ಣ� ಮನI«ಟುK .ಾಸು�ೇವನ ಈ Mಾ�ರ *ೆಸರನು� *ೇಳU9ಾ8	ೋ ಅವನು ಯಶವನೂ� Vೕ:�ಯನೂ� 
ಗ0ಸು9ಾ8	ೆ ಎನು�ವYದನು� ಮುಂDನ ,ೆ67ೕಕ *ೇಳUತ8�ೆ.  
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ಯಶಃ Aಾ�Ò�ೕ: �ಪYಲಂ Sಾ: Aಾ�$ಾನF�ೕವ ಚ । 
ಅಚQಾಂ ¤�ಯ_ಾÒ�ೕ: ,ೆ�ೕಯಃ Aಾ�Ò�ೕತFನುತ8ಮ{ ॥೧೨೬॥ 

ಈ ಸಹಸ�	ಾಮ ಜಪDಂದ Vೕ:� ಬರುತ8�ೆ. ಇZ7 Vೕ:� ಎಂದ(ೆ ಭಗವಂತನ ಅ%ವY. ಇದ%ಂದ 
ಸಮು�ಾಯದZ7 �%ಯ	ಾ? ಎಲ7ರೂ �ೌರವDಂದ ;ಾಣುವಂ9ಾಗುತ8�ೆ. ಎಂದೂ ಕರಗದ  ಾನ ಸಂಪತ8ನು� 
ಪXೆದು ,ೆ�ೕಯಸ«ನು� ಪXೆಯು9ೆ8ೕ.ೆ.   
ಹº^ದ ಜಸವನು� ಗ0ಸು9ಾ8	ೆ; ಬಂಧುಗಳZ7 ಮುಂ�ಾಳUತನ ಪXೆಯು9ಾ8	ೆ; ಅ0ಯದ I%ಯನು� 
ಪXೆಯು9ಾ8	ೆ; ಮು?Zಲ7ದ ,ೆ�ೕಯಸ«ನು� (ಮುV8ಯನು�) ಪXೆಯು9ಾ8	ೆ. 

ನ ಭಯಂ ಕ±B�ಾÒ�ೕ: �ೕಯ�ಂ 9ೇಜಶ� �ಂದ: । 
ಭವತF(ೋ�ೋ ದುF:_ಾÁ ಬಲರೂಪಗು~ಾ2±ತಃ ॥೧೨೭॥ 

�ಷು� ಸಹಸ�	ಾಮ ಪRಸುವ ಭಕ8%�ೆ ಎಂದೂ ಭಯ�ಲ7. ನನ�ನು� 2ರಂತರ.ಾ? ;ಾಯುವ ಪರಶV8�ಂD�ೆ 
ಎನು�ವ ಆತ\�,ಾ±ಸ  ಅವರZ7ರುತ8�ೆ. ಇದ%ಂದ �,ೇಷ ;ಾಂ:, ವಚ�ಸು«, ಮ	ೋಬಲ, �ೇಹಬಲ, 
ಇಂD�ಯಬಲ ಬರುತ8�ೆ. ಅವರು ಎಂದೂ SಾವYದಕೂ< *ೆದರುವYDಲ7; ºೕರವನು� ಗ0ಸು9ಾ8(ೆ; 
9ೇಜI±Sಾಗು9ಾ8(ೆ; ಆ(ೋಗFವಂತ(ಾ? ;ಾಂ:ಯನು� ಪXೆಯು9ಾ8(ೆ. ಬಲ-ರೂಪ-ಗುಣಗ0ಂದ 
ಕೂ`ದವ(ಾಗು9ಾ8(ೆ.  

(ೋ�ಾ9ೋ� ಮುಚF9ೇ (ೋ�ಾದ^�ೊ§ೕ ಮು�ೆFೕತ ಬಂಧ	ಾ¾ । 
ಭSಾನು\�ೆFೕತ ¨ೕತಸು8 ಮು�ೆFೕ9ಾಪನ� ಆಪದಃ ॥೧೨೮॥ 

(ೋಗ zೕ`ತನು (ೋಗDಂದ Aಾ(ಾ�ಾನು; Mೆ(ೆಯZ7ರುವವನು ಪXೆ�ಾನು ºಡುಗXೆ Mೆ(ೆWಂದ; ಭಯDಂದ 
Aಾ(ಾ�ಾನು *ೆದ%;ೊಂಡವನು; Aಾ(ಾ�ಾನು 9ೊಂದ(ೆ�ೊಳ�ಾದವನು 9ೊಂದ(ೆWಂದ. 

ದು�ಾ�ಣF:ತರ9ಾFಶು ಪYರುಷಃ ಪYರುNೋತ8ಮ{ । 
ಸು8ವ	ಾ�ಮಸಹMೆ�ೕಣ 2ತFಂ ಭV8ಸಮ2±ತಃ  ॥೧೨೯॥ 

Mಾಧಕ	ಾದ �ೕ� ಪYರುNೋತ8ಮನನು� ಸು8:ಸು9ಾ8 Mಾ�ರ *ೆಸ%2ಂದ, ಅನುDನ, ಭV8Wಂದ 
ಕೂ`ದವ	ಾ?, ಬಲು �ೇಗ	ೆ ದುಗುಡವನು� �ಾಟು9ಾ8	ೆ .  

.ಾಸು�ೇ.ಾಶ��ೕ ಮ9ೊFೕ� .ಾಸು�ೇವಪ(ಾಯಣಃ । 
ಸವ�Aಾಪ�ಶು�ಾ§9ಾ\ Sಾ: ಬ�ಹ\ ಸ	ಾತನ{  ॥೧೩೦ ॥ 

.ಾಸು�ೇವನನು� ಆಶ�WIದ _ಾನವನು, .ಾಸು�ೇವ	ೇ ;ೊ	ೆSಾಸ(ೆ ಎಂದು ನಂºದವನು, ಎQಾ7 
Aಾಪಗಳನು� 9ೊXೆದು ಪ%ಶುದ§ ಸ±ರೂಪ	ಾ? ಎಂ�ೆಂದೂ ಇರುವ ಪರತತ±ವನು� Mೇರು9ಾ8	ೆ .  

ನ .ಾಸು�ೇವಭ;ಾ8	ಾಮಶುಭಂ �ದF9ೇ ಕ±B¾ । 
ಜನ\ಮೃತುFಜ(ಾ.ಾFªಭಯಂ 	ೈ²ೕಪ�ಾಯ9ೇ  ॥೧೩೧॥ 

.ಾಸು�ೇವನ ಭಕ8%�ೆ ಎಲೂ7 ;ೇಡು ಎನು�ವYದು ಇರುವYDಲ7 . ಹುಟುK-MಾವY-ಮುಪY�-ರು�ನ ಭಯ 
ಉಂಟಾಗುವY�ೇ ಇಲ7.  

ಇಮಂ ಸ8ವಮªೕSಾನಃ ಶ��ಾ§ಭV8ಸಮ2±ತಃ । 
ಯು�ೆFೕ9ಾ9ಾ\ಸುಖ�ಾಂ:¤�ೕಧೃ:ಸâ:Vೕ:�¨ಃ  ॥೧೩೨॥ 
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ಶ��ೆ§-ಭV8ಗ0ಂ�ೊಡಗೂ` ಈ Mೊ8ೕತ�ವನು� ಅ%ತ(ೆ ; ಸುಖ, £�, ಸಂಪತು8, $ೈಯ�, 	ೆನಪY ಮತು8 Vೕ:�ಗಳU 
ಲ¨ಸುತ8.ೆ.    

ನ ;ೊ�ೕ$ೋ ನ ಚ _ಾತ«ಯ�ಂ ನ Qೋ+ೋ 	ಾಶು+ಾ ಮ:ಃ । 
ಭವಂ: ಕೃತಪY~ಾF	ಾಂ ಭ;ಾ8	ಾಂ ಪYರುNೋತ8�ೕ ॥೧೩೩॥ 

ಪYಣFವಂತ%�ೆ, ಪYರುNೋತ8ಮನZ7 ಬ�ೆಯ2ಟKವ%�ೆ IಟುK ಬರದು, *ೊಟೆKVಚೂ� ಇರದು; ಆMೆಬುರುಕತನ 
;ಾಡದು; ;ೆಟK ಬುD§ ಮೂಡದು . ಆದ(ೆ ಎಲ7ವYದಕೂ< ಭV8 ಮುಖF.   

�ೌFಸ«ಚಂ�ಾ�ಕ�ನ£9ಾ� ಖಂ D,ೆ6ೕ ಭೂಮ�*ೋದªಃ । 
.ಾಸು�ೇವಸF �ೕ@ೕ�ಣ �ಧೃ9ಾ2 ಮ*ಾತ\ನಃ  ॥೧೩೪॥ 

ಸ±ಗ�, ಚಂದ�-ಸೂಯ�-ನ£ತ�ಗ¢óೆಡ	ೆ, ಆ;ಾಶ, Dಕು<ಗಳU, 	ೆಲ, ಕಡಲು ಎQಾ7  ಮ*ಾತ\	ಾದ .ಾಸು�ೇವನ 
MಾಮಥF�Dಂದ ಧ%ಸಲ�¹K.ೆ.  

ಸಸು(ಾಸುರಗಂಧವ�ಂ ಸಯ�ೋರಗ(ಾ£ಸ{ । 
ಜಗದ±,ೇ ವತ�9ೇದಂ ಕೃಷ�ಸF ಸಚ(ಾಚರ{  ॥೧೩೫॥ 

�ೇವ-�ಾನವ-ಗಂಧವ�(ೊಡ	ೆ, ಯ£ರು, *ಾವYಗಳU, ರಕ<ಸ(ೊಡ	ೆ; ಚರ-ಆಚರಗ¢óೆಡ	ೆ ಈ ಎQಾ7 ಜಗತು8 
ಆತನ ಅಂ;ೆಯZ7�ೆ.  

ಇಂD�SಾH ಮ	ೋ ಬುD§ಃ ಸತ8Çಂ 9ೇ�ೋ ಬಲಂ ಧೃ:ಃ । 
.ಾಸು�ೇ.ಾತ\;ಾ	ಾFಹುಃ, �ೇತ�ಂ �ೇತ�¶ ಏವ ಚ ॥೧೩೬॥ 

ಇಂD�ಯಗಳU, ಮನಸು«, ಬುD§, ಸ±+ಾವ, 9ೇಜಸು«, ಬಲ, $ೈಯ�, ಎQಾ7 .ಾಸು�ೇವನ ಅªೕನದZ7.ೆ ; ಈ 
ಶ%ೕರ ಮತು8 ಇZ7ರುವ �ೕವ ಕೂXಾ. ಇದ	ೆ�Qಾ7 ಬಲ7 ಅವ	ೇ 2ಜ.ಾದ �ೇತ�¶ ಕೂXಾ.   

ಸ.ಾ�ಗ_ಾ	ಾ_ಾ�ಾರಃ ಪ�ಥಮಂ ಪ%ಕಲFã9ೇ । 
ಆ�ಾರಪ�ಭ²ೕ ಧyೕ� ಧಮ�ಸF ಪ�ಭುರಚುFತಃ ॥೧೩೭॥ 

ಎQಾ7 ,ಾಸ³ಗಳ ಮೂಲಕ ಒ¢ �ೆಯ ನXೆಯ ಕಲ�	ೆ yದಲು ಮೂಡುತ8�ೆ. ಒ¢ �ೆಯ ನXೆWಂದ IಗುವYದು 
ಧಮ�. ಧಮ�ದ ಒXೆಯ	ೇ ಕುಂDರದ 	ಾ(ಾಯಣ.  

ಋಷಯಃ zತ(ೋ �ೇ.ಾ ಮ*ಾಭೂ9ಾ2 $ಾತವಃ । 
ಜಂಗ_ಾಜಂಗಮಂ �ೇದಂ ಜಗ	ಾ�(ಾಯ~ೋದ�ವ{ ॥೧೩೮॥ 

ಋ�ಗಳU, zತೃಗಳU �ೇವ9ೆಗಳU, ಮಣು�-2ೕರು-�ೆಂV-�ಾ0-ಆ;ಾಶ ಎಂಬ ಐದು ಮ*ಾ ಭೂತಗಳU, ತ±Î, 
ಚಮ� _ಾಂಸ ರುDರ ಮ�ಾÖ �ೕದಸು« ಅI¬ಗ¢ೆಂಬ ಏಳU $ಾತುಗಳU, ಚZಸುವ, ಚZಸದ ಈ ಎQಾ7 �ಶ±ವ[ 
	ಾ(ಾಯಣ2ಂದ ಹು¹K ಬಂದದು4.    

�ೕ�ೋ  ಾನಂ ತ×ಾ MಾಂಖFಂ ��ಾFಃ ¤Qಾ�Dಕಮ� ಚ । 
.ೇ�ಾ,ಾÚMಾ³H � ಾನ�ೕತತ«ವ�ಂ ಜ	ಾದ�	ಾ¾ ॥೧೩೯॥ 

�ೕಗ,  ಾನ _ಾಗ�; ಅಂ9ೇ ಆತ\ದ ಅ%ವY, ಲZತ ��ೆFಗಳU, ¤Z� ಮುಂ9ಾದ ಕುಸುರು ;ೆಲಸ, .ೇದಗಳU, 
,ಾಸ³ಗಳU, � ಾನ, ಇ�ೆಲ7ವ[ ಜ	ಾದ�ನ2ಂದ. 
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ಏ;ೋ �ಷು�ಮ�ಹದೂ�ತಂ ಪೃಥಗೂ�9ಾನF	ೇಕಶಃ । 
:�ೕÁ Qೋ;ಾ	ಾ±ÅಪF ಭೂ9ಾ9ಾ\ ಭುಂ;ೆ8ೕ �ಶ±ಭುಗವFಯಃ ॥೧೪೦ ॥ 

ಒಬ^	ೇ ಒಬ^ �ಷು� �%ಯ �ೇತನ; ಅಲ� �ೇತನಗಳU ಹಲ.ಾರು. ಮೂರು Qೋಕಗಳನು� ತುಂºದ, ಎQಾ7 
�ೕವರ ಅಂತSಾ��, ಅ0�ರದ 	ಾ(ಾಯಣ ಎQಾ7 �ಶ±ವನು� AಾZಸು9ಾ8	ೆ. ;ೊ	ೆ�ೆ ಕಬ0ಸು9ಾ8	ೆ.   

ಇಮಂ ಸ8ವಂ ಭಗವ9ೋ �Nೊ�ೕ.ಾF�Mೇನ Vೕ:�ತ{ । 
ಪåೇದF ಇ�ೆ¼ೕತು�ರುಷಃ ,ೆ�ೕಯಃ Aಾ�ಪY8ಂ ಸು°ಾ2 ಚ ॥೧೪೧॥ 

ಭಗ.ಾÁ �ಷು��ನ ಈ Mೊ8ೕತ�ವನು� ಸ±ತಃ .ಾFಸ(ೇ ನು`DರುವYದು . 2ಜ.ಾದ ,ೆ�ೕಯಸ«ನು� ಸುಖವನು� 
Mಾಧಕನು ಇದ%ಂದ ಪXೆಯ9ಾ8	ೆ.   

�,ೆ±ೕಶ±ರಮಜಂ �ೇವಂ ಜಗತಃ ಪ�ಭ.ಾಪFಯ{ । 
ಭಜಂ: @ೕ ಪYಷ<(ಾ£ಂ ನ 9ೇ Sಾಂ: ಪ(ಾಭವ{ ॥೧೪೨॥ 

ಜಗ�ೊXೆಯನನು�, ಹು¹Kರದ �ೇವನನು�, ಜಗದ ಹುಟುK-MಾವYಗ0�ೆ ;ಾರಣ	ಾದ 9ಾವ(ೆಗH�ನ 
	ಾ(ಾಯಣನನು� Sಾರು ಭ�ಸು9ಾ8(ೋ ಅವರು ಎಂ�ೆಂದೂ Mೋಲನು� ;ಾಣುವYDಲ7. 
  
ಇ:ೕ ¤�ೕಮನ\*ಾ+ಾರ9ೇ ಅನು,ಾಸನಪವ�H ¤�ೕ�ಷು�ಸಹಸ�	ಾಮ Mೊ8ೕತ�ಂ ಸಂಪ[ಣ�{. 
�ೕ�ೆ ಮ*ಾ+ಾರತದ ಅನು,ಾಸನ ಪವ�ದZ7 �ೇವರ Mಾ�ರ *ೆಸ%ನ *ಾಡು ಮು?Wತು.  
 

॥ ಸ.ೇ� ಜ	ಾಃ ಸು�	ೋ ಭವಂತು ॥ 
॥ ¤�ೕ ಕೃNಾ�ಪ�ಣಮಸು8 ॥
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	ಾ_ಾವ0 
 
೧ -   �,ಾ±ಯ ನಮಃ   
೨ -   �ಷ�.ೇ ನಮಃ   
೩ -   ವಷಟಾ<(ಾಯ ನಮಃ   
೪ -   ಭೂತಭವFಭವತ¿ಭ.ೇ ನಮಃ   
೫ -   ಭೂತಕೃ9ೇ ನಮಃ   
೬ -   ಭೂತಭೃ9ೇ ನಮಃ   
೭ -   +ಾ.ಾಯ ನಮಃ   
೮ -   ಭೂ9ಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೯ -   ಭೂತ+ಾವ	ಾಯ ನಮಃ   
೧೦ -   ಪ[9ಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೧೧ -   ಪರ_ಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೧೨ -   ಮು;ಾ8	ಾಂ ಪರ_ಾ@ೖಗತ@ೕ ನಮಃ   
೧೩ -   ಅವFSಾಯ ನಮಃ   
೧೪ -   ಪYರುNಾಯ ನಮಃ   
೧೫ -   Mಾ�~ೇ ನಮಃ   
೧೬ -   �ೇತ� ಾಯ ನಮಃ   
೧೭ -   ಅ£(ಾಯ ನಮಃ   
೧೮ -   �ೕ�ಾಯ ನಮಃ   
೧೯ -   �ೕಗ��ಾಂ	ೇ9ೆ�ೕ ನಮಃ   
೨೦ -   ಪ�$ಾನಪYರುNೇಶ±(ಾಯ ನಮಃ   
೨೧ -   	ಾರIಂಹವಪYNೇ ನಮಃ   
೨೨ -   ¤�ೕಮ9ೇ ನಮಃ   
೨೩ -   ;ೇಶ.ಾಯ ನಮಃ   
೨೪ -   ಪYರುNೋತ8_ಾಯ ನಮಃ   
೨೫ -   ಸ.ಾ�ಯ ನಮಃ   
೨೬ -   ಶ.ಾ�ಯ ನಮಃ   
೨೭ -   ¤.ಾಯ ನಮಃ   
೨೮ -   Mಾ¬ಣ.ೇ ನಮಃ   
೨೯ -   ಭೂ9ಾದ@ೕ ನಮಃ   

೩೦ -   2ಧ@ೕsವFSಾಯ ನಮಃ   
೩೧ -   ಸಂಭ.ಾಯ ನಮಃ   
೩೨ -   +ಾವ	ಾಯ ನಮಃ   
೩೩ -   ಭ9ೆ�ೕ� ನಮಃ   
೩೪ -   ಪ�ಭ.ಾಯ ನಮಃ   
೩೫ -   ಪ�ಭ.ೇ ನಮಃ   
೩೬ -   ಈಶ±(ಾಯ ನಮಃ   
೩೭ -   ಸ±ಯಂಭು.ೇ ನಮಃ   
೩೮ -   ಶಂಭ.ೇ ನಮಃ   
೩೯ -   ಆD9ಾFಯ ನಮಃ   
೪೦ -   ಪYಷ<(ಾ�ಾಯ ನಮಃ   
೪೧ -   ಮ*ಾಸ±	ಾಯ ನಮಃ   
೪೨ -   ಅ	ಾD2ಧ	ಾಯ ನಮಃ   
೪೩ -   $ಾ9ೆ�ೕ ನಮಃ   
೪೪ -   �$ಾ9ೆ�ೕ ನಮಃ   
೪೫ -   $ಾತುರುತ8_ಾಯ ನಮಃ   
೪೬ -   ಅಪ��ೕSಾಯ ನಮಃ   
೪೭ -   ಹೃ�ೕ;ೇ,ಾಯ ನಮಃ   
೪೮ -   ಪದ\	ಾ+ಾಯ ನಮಃ   
೪೯ -   ಅಮರಪ�ಭ.ೇ ನಮಃ   
೫೦ -   �ಶ±ಕಮ�~ೇ ನಮಃ   
೫೧ -   ಮನ.ೇ ನಮಃ   
೫೨ -   ತ±NೆÌೕ ನಮಃ   
೫೩ -   ಸ¬�Nಾ3ಯ ನಮಃ   
೫೪ -   ಸ¬�(ಾಯ ಧು�.ಾಯ ನಮಃ   
೫೫ -   ಅಗ�*ಾFಯ ನಮಃ   
೫೬ -   ,ಾಶ±9ಾಯ ನಮಃ   
೫೭ -   ಕೃNಾ�ಯ ನಮಃ   
೫೮ -   Qೋ�9ಾ�ಾಯ ನಮಃ   
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೫೯ -   ಪ�ತದ�	ಾಯ ನಮಃ   
೬೦ -   ಪ�ಭೂ9ಾಯ ನಮಃ   
೬೧ -   :�ಕಕು�ಾ§��ೕ ನಮಃ   
೬೨ -   ಪ�9ಾ�ಯ ನಮಃ   
೬೩ -   ಮಂಗQಾಯ ಪ(ಾಯ ನಮಃ   
೬೪ -   ಈ,ಾ	ಾಯ ನಮಃ   
೬೫ -   Aಾ�ಣ�ಾಯ ನಮಃ   
೬೬ -   Aಾ�~ಾಯ ನಮಃ   
೬೭ -   �ೆFೕNಾ3ಯ ನಮಃ   
೬೮ -   ,ೆ�ೕNಾ3ಯ ನಮಃ   
೬೯ -   ಪ��ಾಪತ@ೕ ನಮಃ   
೭೦ -   �ರಣFಗ+ಾ�ಯ ನಮಃ   
೭೧ -   ಭೂಗ+ಾ�ಯ ನಮಃ   
೭೨ -   _ಾಧ.ಾಯ ನಮಃ   
೭೩ -   ಮಧುಸೂದ	ಾಯ ನಮಃ   
೭೪ -   ಈಶ±(ಾಯ ನಮಃ    
೭೫ -   �ಕ��~ೇ ನಮಃ   
೭೬ -   ಧ2±	ೇ ನಮಃ   
೭೭ -   �ೕ$ಾ�	ೇ ನಮಃ   
೭೮ -   �ಕ�_ಾಯ ನಮಃ   
೭೯ -   ಕ�_ಾಯ ನಮಃ   
೮೦ -   ಅನುತ8_ಾಯ ನಮಃ   
೮೧ -   ದು(ಾಧNಾ�ಯ ನಮಃ   
೮೨ -   ಕೃತ ಾಯ ನಮಃ   
೮೩ -   ಕೃತ@ೕ ನಮಃ   
೮೪ -   ಆತ\ವ9ೇ ನಮಃ   
೮೫ -   ಸು(ೇ,ಾಯ ನಮಃ   
೮೬ -   ಶರ~ಾಯ ನಮಃ   
೮೭ -   ಶಮ�~ೇ ನಮಃ   
೮೮ -   �ಶ±(ೇತMೇ ನಮಃ   
೮೯ -   ಪ��ಾಭ.ಾಯ ನಮಃ   
೯೦ -   ಅ*ೆ�ೕ ನಮಃ   

೯೧ -   ಸಂವತ«(ಾಯ ನಮಃ   
೯೨ -   .ಾFQಾಯ ನಮಃ   
೯೩ -   ಪ�ತFSಾಯ ನಮಃ   
೯೪ -   ಸವ�ದಶ�	ಾಯ ನಮಃ   
೯೫ -   ಅ�ಾಯ ನಮಃ   
೯೬ -   ಸ.ೇ�ಶ±(ಾಯ ನಮಃ   
೯೭ -   I�ಾ§ಯ ನಮಃ   
೯೮ -   Iದ§@ೕ ನಮಃ   
೯೯ -   ಸ.ಾ�ದ@ೕ ನಮಃ   
೧೦೦ -   ಅಚುF9ಾಯ ನಮಃ   
೧೦೧ -   ವೃNಾಕಪ@ೕ ನಮಃ   
೧೦೨ -   ಅ�ೕSಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೧೦೩ -   ಸವ��ೕಗ�2ಃಸೃ9ಾಯ ನಮಃ   
೧೦೪ -   ವಸ.ೇ ನಮಃ   
೧೦೫ -   ವಸುಮನMೇ ನಮಃ   
೧೦೬ -   ಸ9ಾFಯ ನಮಃ   
೧೦೭ -   ಸ_ಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೧೦೮ -   ಸ�\9ಾಯ (ಅಸ�\9ಾಯ) ನಮಃ   
೧೦೯ -   ಸ_ಾಯ ನಮಃ   
೧೧೦ -  ಅyೕ�ಯ ನಮಃ   
೧೧೧ -   ಪYಂಡ%ೕ;ಾ�ಾಯ ನಮಃ   
೧೧೨ -   ವೃಷಕಮ�~ೇ ನಮಃ   
೧೧೩ -   ವೃNಾಕೃತ@ೕ ನಮಃ   
೧೧೪ -   ರು�ಾ�ಯ ನಮಃ   
೧೧೫ -   ಬಹು¤ರMೇ ನಮಃ   
೧೧೬ -   ಬಭ�.ೇ ನಮಃ   
೧೧೭ -   �ಶ±�ೕನ@ೕ ನಮಃ   
೧೧೮ -   ಶುBಶ�ವMೇ ನಮಃ   
೧೧೯ -   ಅಮೃ9ಾಯ ನಮಃ   
೧೨೦ -   ,ಾಶ±ತMಾ¬ಣ.ೇ ನಮಃ   
೧೨೧ -   ವ(ಾ(ೋ*ಾಯ ನಮಃ   
೧೨೨ -   ಮ*ಾತಪMೇ ನಮಃ   
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೧೨೩ -   ಸವ��ಾಯ ನಮಃ   
೧೨೪ -   ಸವ���ಾ�ನ.ೇ ನಮಃ   
೧೨೫ -   �ಶ±;ೆ«ೕ	ಾಯ ನಮಃ   
೧೨೬ -   ಜ	ಾದ�	ಾಯ ನಮಃ   
೧೨೭ -   .ೇ�ಾಯ ನಮಃ   
೧೨೮ -   .ೇದ��ೇ ನಮಃ   
೧೨೯ -   ಅವFಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೧೩೦ -   .ೇ�ಾಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೧೩೧ -   .ೇದ��ೇ ನಮಃ    
೧೩೨ -   ಕವ@ೕ ನಮಃ   
೧೩೩ -   Qೋ;ಾಧF�ಾಯ ನಮಃ   
೧೩೪ -   ಸು(ಾಧF�ಾಯ ನಮಃ   
೧೩೫ -   ಧ_ಾ�ಧF�ಾಯ ನಮಃ   
೧೩೬ -   ಕೃ9ಾಕೃ9ಾಯ ನಮಃ   
೧೩೭ -   ಚತು(ಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೧೩೮ -   ಚತುವ[F�*ಾಯ ನಮಃ   
೧೩೯ -   ಚತುದ��ಂNಾÌಯ ನಮಃ   
೧೪೦ -   ಚತುಭು��ಾಯ ನಮಃ   
೧೪೧ -   +ಾ��ಷ�.ೇ ನಮಃ   
೧೪೨ -   +ೋಜ	ಾಯ ನಮಃ   
೧೪೩ -   +ೋ;ೆ³ೕ ನಮಃ   
೧೪೪ -   ಸ�ಷ�.ೇ ನಮಃ   
೧೪೫ -   ಜಗ�ಾD�ಾಯ ನಮಃ   
೧೪೬ -   ಅನ�ಯ ನಮಃ   
೧೪೭ -   �ಜSಾಯ ನಮಃ   
೧೪೮ -   �ೇ9ೆ�ೕ ನಮಃ   
೧೪೯ -   �ಶ±�ೕನ@ೕ ನಮಃ    
೧೫೦ -   ಪYನವ�ಸ.ೇ ನಮಃ   
೧೫೧ -   ಉAೇಂ�ಾ�ಯ ನಮಃ   
೧೫೨ -   .ಾಮ	ಾಯ ನಮಃ   
೧೫೩ -   Aಾ�ಂಶ.ೇ ನಮಃ   
೧೫೪ -   ಅyೕ�ಯ ನಮಃ     

೧೫೫ -   ಶುಚ@ೕ ನಮಃ   
೧೫೬ -   ಉ��9ಾಯ ನಮಃ   
೧೫೭ -   ಅ:ೕಂ�ಾ�ಯ ನಮಃ   
೧೫೮ -   ಸಂಗ�*ಾಯ ನಮಃ   
೧೫೯ -   ಸ�ಾ�ಯ ನಮಃ   
೧೬೦ -   ಧೃ9ಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೧೬೧ -   2ಯ_ಾಯ ನಮಃ   
೧೬೨ -   ಯ_ಾಯ ನಮಃ   
೧೬೩ -   .ೇ�ಾFಯ ನಮಃ   
೧೬೪ -   .ೈ�ಾFಯ ನಮಃ   
೧೬೫ -   ಸ�ಾ�ೕ?	ೇ ನಮಃ   
೧೬೬ -   �ೕರÍ�ೕ ನಮಃ   
೧೬೭ -   _ಾಧ.ಾಯ ನಮಃ    
೧೬೮ -   ಮಧ.ೇ ನಮಃ   
೧೬೯ -   ಅ:ೕಂD�Sಾಯ ನಮಃ   
೧೭೦ -   ಮ*ಾ_ಾSಾಯ ನಮಃ   
೧೭೧ -   ಮ*ೋ9ಾ«*ಾಯ ನಮಃ   
೧೭೨ -   ಮ*ಾಬQಾಯ ನಮಃ   
೧೭೩ -   ಮ*ಾಬುದ§@ೕ ನಮಃ   
೧೭೪ -   ಮ*ಾ�ೕSಾ�ಯ ನಮಃ   
೧೭೫ -   ಮ*ಾಶಕ8@ೕ ನಮಃ   
೧೭೬ -   ಮ*ಾದುFತ@ೕ ನಮಃ   
೧೭೭ -   ಅ2�ೇ�ಶFವಪYNೇ ನಮಃ   
೧೭೮ -   ¤�ೕಮ9ೇ ನಮಃ    
೧೭೯ -   ಅ�ೕಯತ\	ೇ ನಮಃ   
೧೮೦ -   ಮ*ಾD�ಧೃNೇ ನಮಃ   
೧೮೧ -   ಮ*ೇNಾ±Mಾಯ ನಮಃ   
೧೮೨ -   ಮ�ೕಭ9ೆ�ೕ� ನಮಃ   
೧೮೩ -   ¤�ೕ2.ಾMಾಯ ನಮಃ    
೧೮೪ -   ಸ9ಾಂಗತ@ೕ ನಮಃ   
೧೮೫ -   ಅ2ರು�ಾ§ಯ ನಮಃ   
೧೮೬ -   ಸು(ಾನಂ�ಾಯ ನಮಃ   
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೧೮೭ -   �ೋ�ಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೧೮೮ -   �ೋ��ಾಂಪತ@ೕ ನಮಃ   
೧೮೯ -   ಮ%ೕಚ@ೕ ನಮಃ   
೧೯೦ -   ದಮ	ಾಯ ನಮಃ   
೧೯೧ -   ಹಂMಾಯ ನಮಃ   
೧೯೨ -   ಸುಪ~ಾ�ಯ ನಮಃ   
೧೯೩ -   ಭುಜ�ೋತ8_ಾಯ ನಮಃ   
೧೯೪ -   �ರಣF	ಾ+ಾಯ ನಮಃ   
೧೯೫ -   ಸುತಪMೇ ನಮಃ   
೧೯೬ -   ಪದ\	ಾ+ಾಯ ನಮಃ    
೧೯೭ -   ಪ��ಾಪತ@ೕ  ನಮಃ    
೧೯೮ -   ಅಮೃತF.ೇ  ನಮಃ   
೧೯೯ -   ಸವ�ದೃ,ೇ  ನಮಃ   
೨೦೦ -   Iಂ*ಾಯ ನಮಃ   
೨೦೧ -   ಸಂ$ಾ9ೆ�ೕ  ನಮಃ   
೨೦೨ -  ಸಂªಮ9ೇ ನಮಃ   
೨೦೩ -   I¬(ಾಯ ನಮಃ   
೨೦೪ -   ಅ�ಾಯ ನಮಃ    
೨೦೫ -   ದುಮ�ಷ�~ಾಯ ನಮಃ   
೨೦೬ -   ,ಾMೆ³ೕ ನಮಃ   
೨೦೭ -   �ಶು�9ಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೨೦೮ -   ಸು(ಾ%Í�ೕ ನಮಃ   
೨೦೯ -   ಗುರು.ೇ ನಮಃ   
೨೧೦ -   ಗುರುತ_ಾಯ ನಮಃ   
೨೧೧ -   $ಾ��ೕ ನಮಃ   
೨೧೨ -   ಸ9ಾFಯ ನಮಃ    
೨೧೩ -    ಸತFಪ(ಾಕ�_ಾಯ ನಮಃ   
೨೧೪ -   2�Nಾಯ ನಮಃ   
೨೧೫ -   ಅ2�Nಾಯ ನಮಃ   
೨೧೬ -   ಸ�?±~ೇ ನಮಃ   
೨೧೭ -   .ಾಚಸ�ತ@ೕ ನಮಃ   
೨೧೮ -   ಉ�ಾರª@ೕ ನಮಃ 

೨೧೯ -   ಅಗ�~ೆFೕ ನಮಃ   
೨೨೦ -   �ಾ�ಮ~ೆFೕ ನಮಃ   
೨೨೧ -   ¤�ೕಮ9ೇ ನಮಃ    
೨೨೨ -   	ಾFSಾಯ ನಮಃ   
೨೨೩ -   	ೇ9ೆ�ೕ ನಮಃ   
೨೨೪ -   ಸ�ೕರ~ಾಯ ನಮಃ   
೨೨೫ -   ಸಹಸ�ಮೂ$ೆ�ೕ� ನಮಃ   
೨೨೬ -   �,ಾ±ತ\	ೇ ನಮಃ   
೨೨೭ -   ಸಹMಾ��ಾಯ ನಮಃ   
೨೨೮ -   ಸಹಸ�ಪ�ೇ ನಮಃ   
೨೨೯ -   ಆವತ�	ಾಯ ನಮಃ   
೨೩೦ -   2ವೃ9ಾ8ತ\	ೇ ನಮಃ   
೨೩೧ -   ಸಂವೃ9ಾ8ಯ ನಮಃ   
೨೩೨ -   ಸಂಪ�ಮದ�	ಾಯ ನಮಃ   
೨೩೩ -   ಅಹಃಸಂವತ�;ಾಯ ನಮಃ   
೨೩೪ -   ವಹ�@ೕ ನಮಃ   
೨೩೫ -   ಅ2Qಾಯ ನಮಃ   
೨೩೬ -   ಧರHೕಧ(ಾಯ ನಮಃ   
೨೩೭ -   ಸುಪ�Mಾ�ಾಯ ನಮಃ   
೨೩೮ -   ಪ�ಸ	ಾ�ತ\	ೇ ನಮಃ   
೨೩೯ -   �ಶ±ಧೃNೇ ನಮಃ   
೨೪೦ -   �ಶ±ಭು�ೇ ನಮಃ   
೨೪೧ -   �ಭ.ೇ ನಮಃ   
೨೪೨ -   ಸತ<9ೆ�ೕ� ನಮಃ   
೨೪೩ -   ಸತÏ9ಾಯ ನಮಃ   
೨೪೪ -   Mಾಧ.ೇ ನಮಃ   
೨೪೫ -   ಜಹ�.ೇ ನಮಃ   
೨೪೬ -   	ಾ(ಾಯ~ಾಯ ನಮಃ   
೨೪೭ -   ನ(ಾಯ ನಮಃ   
೨೪೮ -   ಅಸಂ°ೆFೕSಾಯ ನಮಃ   
೨೪೯ -   ಅಪ��ೕSಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೨೫೦ -   �¤NಾKಯ ನಮಃ   
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೨೫೧ -   ¤ಷKಕೃ9ೇ ನಮಃ   
೨೫೨ -   ಶುಚ@ೕ ನಮಃ     
೨೫೩ -   I�ಾ§×ಾ�ಯ ನಮಃ   
೨೫೪ -   Iದ§ಸಂಕQಾ�ಯ ನಮಃ   
೨೫೫ -   ID§�ಾಯ ನಮಃ   
೨೫೬ -   ID§Mಾ$ಾಯ ನಮಃ   
೨೫೭ -   ವೃNಾ�~ೇ ನಮಃ   
೨೫೮ -   ವೃಷ+ಾಯ ನಮಃ   
೨೫೯ -   �ಷ�.ೇ ನಮಃ   
೨೬೦ -   ವೃಷಪವ�~ೇ ನಮಃ   
೨೬೧ -   ವೃNೋದ(ಾಯ ನಮಃ   
೨೬೨ -   ವಧ�	ಾಯ ನಮಃ   
೨೬೩ -   ವಧ�_ಾ	ಾಯ ನಮಃ   
೨೬೪ -   ��;ಾ8ಯ ನಮಃ   
೨೬೫ -   ಶು�:Mಾಗ(ಾಯ ನಮಃ   
೨೬೬ -  ಸುಭು�ಾಯ ನಮಃ   
೨೬೭ -  ದುಧ�(ಾಯ ನಮಃ   
೨೬೮ -  .ಾ?\	ೇ ನಮಃ   
೨೬೯ -  ಮ*ೇಂ�ಾ�ಯ ನಮಃ   
೨೭೦ -  ವಸು�ಾಯ ನಮಃ   
೨೭೧ -  ವಸ.ೇ ನಮಃ    
೨೭೨ -  	ೈಕರೂAಾಯ ನಮಃ   
೨೭೩ -  ಬೃಹದೂ�Aಾಯ ನಮಃ   
೨೭೪ -  ¤z�NಾKಯ ನಮಃ   
೨೭೫ -  ಪ�;ಾಶ	ಾಯ ನಮಃ   
೨೭೬ -  ಓಜMೆ8ೕ�ೋದುF:ಧ(ಾಯ ನಮಃ   
೨೭೭ -  ಪ�;ಾ,ಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೨೭೮ -  ಪ�9ಾಪ	ಾಯ ನಮಃ   
೨೭೯ -  ಋ�ಾ§ಯ ನಮಃ   
೨೮೦ -  ಸ�NಾK£(ಾಯ ಮಂ9ಾ�ಯ ನಮಃ   
೨೮೧ -  ಚಂ�ಾ�ಂಶ.ೇ ನಮಃ   
೨೮೨ -  +ಾಸ<ರದುFತ@ೕ ನಮಃ   

೨೮೩ -  ಅಮೃ9ಾಂಶ6ದ�.ಾಯ ನಮಃ   
೨೮೪ -  +ಾನ.ೇ ನಮಃ   
೨೮೫ -  ಶಶºಂದ.ೇ ನಮಃ   
೨೮೬ -  ಸು(ೇಶ±(ಾಯ ನಮಃ   
೨೮೭ -  ಔಷ$ಾಯ ನಮಃ   
೨೮೮ -  ಜಗತಃ Mೇತ.ೇ ನಮಃ   
೨೮೯ -  ಸತFಧಮ�ಪ(ಾಕ�_ಾಯ ನಮಃ   
೨೯೦ -  ಭೂತಭವFಭವ	ಾ�×ಾಯ ನಮಃ   
೨೯೧ -  ಪವ	ಾಯ ನಮಃ   
೨೯೨ -  Aಾವ	ಾಯ ನಮಃ   
೨೯೩ -  ಅನQಾಯ ನಮಃ   
೨೯೪ -  ;ಾಮÍ�ೕ ನಮಃ   
೨೯೫ -  ;ಾಮಕೃ9ೇ ನಮಃ   
೨೯೬ -  ;ಾಂ9ಾಯ ನಮಃ   
೨೯೭ -  ;ಾ_ಾಯ ನಮಃ   
೨೯೮ -  ;ಾಮಪ��ಾಯ ನಮಃ   
೨೯೯ -  ಪ�ಭ.ೇ ನಮಃ    
೩೦೦ -  ಯು�ಾDಕೃ9ೇ ನಮಃ   
೩೦೧ -  ಯು�ಾವ9ಾ�ಯ ನಮಃ   
೩೦೨ -  	ೈಕ_ಾSಾಯ ನಮಃ   
೩೦೩ -  ಮ*ಾಶ	ಾಯ ನಮಃ   
೩೦೪ -  ಅದೃ,ಾFಯ ನಮಃ   
೩೦೫ - ವFಕ8ರೂAಾಯ(ಅವFಕ8ರೂAಾಯ) ನಮಃ   
೩೦೬ -  ಸಹಸ��9ೇ ನಮಃ   
೩೦೭ -  ಅನಂತ�9ೇ ನಮಃ   
೩೦೮ -  ಇNಾKಯ ನಮಃ   
೩೦೯ -  (ಅ)�¤NಾKಯ ನಮಃ    
೩೧೦ -  ¤NೆKೕNಾKಯ ನಮಃ   
೩೧೧ -  ¤ಖಂ`	ೇ ನಮಃ   
೩೧೨ -  ನಹುNಾಯ ನಮಃ   
೩೧೩ -  ವೃNಾಯ ನಮಃ   
೩೧೪ -  ;ೊ�ೕ$ಾÍ�ೕ ನಮಃ   
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೩೧೫ -  ;ೊ�ೕಧಕೃ9ೇ ನಮಃ  
೩೧೬ –ಕ9ೇ� ನಮಃ   
೩೧೭ -  �ಶ±�ಾಹ.ೇ ನಮಃ   
೩೧೮ -  ಮ�ೕಧ(ಾಯ ನಮಃ   
೩೧೯ -  ಅಚುF9ಾಯ ನಮಃ     
೩೨೦ -  ಪ��9ಾಯ ನಮಃ   
೩೨೧ -  Aಾ�~ಾಯ ನಮಃ    
೩೨೨ -  Aಾ�ಣ�ಾಯ ನಮಃ    
೩೨೩ -  .ಾಸ.ಾನು�ಾಯ ನಮಃ   
೩೨೪ -  ಅAಾಂ2ಧ@ೕ ನಮಃ   
೩೨೫ -  ಅªNಾ3	ಾಯ ನಮಃ   
೩೨೬ -  ಅಪ�ಮ9ಾ8ಯ ನಮಃ   
೩೨೭ -  ಪ�:�39ಾಯ ನಮಃ   
೩೨೮ -  ಸ<ಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೩೨೯ -  ಸ<ಂದಧ(ಾಯ ನಮಃ   
೩೩೦ -  ಧುSಾ�ಯ ನಮಃ   
೩೩೧ -  ವರ�ಾಯ ನಮಃ   
೩೩೨ -  .ಾಯು.ಾಹ	ಾಯ ನಮಃ   
೩೩೩ -  .ಾಸು�ೇ.ಾಯ ನಮಃ   
೩೩೪ -  ಬೃಹ�ಾ�ನ.ೇ ನಮಃ   
೩೩೫ -  ಆD�ೇ.ಾಯ ನಮಃ   
೩೩೬ -  ಪYರಂದ(ಾಯ ನಮಃ   
೩೩೭ -  ಅ,ೆ6ೕ;ಾಯ ನಮಃ   
೩೩೮ -  9ಾರ~ಾಯ ನಮಃ   
೩೩೯ -  9ಾ(ಾಯ ನಮಃ   
೩೪೦ -  ಶ6(ಾಯ ನಮಃ   
೩೪೧ -  ,ೌ%~ೇ ನಮಃ   
೩೪೨ -  ಜ	ೇಶ±(ಾಯ ನಮಃ   
೩೪೩ -  ಅನುಕೂQಾಯ ನಮಃ   
೩೪೪ -  ಶ9ಾವ9ಾ�ಯ ನಮಃ   
೩೪೫ -  ಪD\	ೇ ನಮಃ   
೩೪೬ -  ಪದ\2+ೇ£~ಾಯ ನಮಃ   

೩೪೭ -  ಪದ\	ಾ+ಾಯ ನಮಃ    
೩೪೮ -  ಅರ�ಂ�ಾ�ಾಯ ನಮಃ   
೩೪೯ -  ಪದ\ಗ+ಾ�ಯ ನಮಃ   
೩೫೦ -  ಶ%ೕರಭೃ9ೇ ನಮಃ   
೩೫೧ -  ಮಹದ§�@ೕ ನಮಃ   
೩೫೨ -  ಋ�ಾ§ಯ ನಮಃ    
೩೫೩ -  ವೃ�ಾ§ತ\	ೇ ನಮಃ   
೩೫೪ -  ಮ*ಾ�ಾಯ ನಮಃ   
೩೫೫ -  ಗರುಡಧ��ಾಯ ನಮಃ   
೩೫೬ -  ಅತುQಾಯ ನಮಃ   
೩೫೭ -  ಶರ+ಾಯ ನಮಃ   
೩೫೮ -  (ಅ)¨ೕ_ಾಯ ನಮಃ   
೩೫೯ -  ಸಮಯ ಾಯ ನಮಃ   
೩೬೦ -  ಹ�ಹ�ರ@ೕ ನಮಃ   
೩೬೧ -  ಸವ�ಲ£ಣಲ£~ಾFಯ ನಮಃ   
೩೬೨ -  ಲ�Ôೕವ9ೇ ನಮಃ   
೩೬೩ -  ಸ�:ಂಜSಾಯ ನಮಃ   
೩೬೪ -  �£(ಾಯ ನಮಃ   
೩೬೫ -  (ೋ�9ಾಯ ನಮಃ   
೩೬೬ -  _ಾ�ಾ�ಯ ನಮಃ   
೩೬೭ -  *ೇತ.ೇ ನಮಃ   
೩೬೮ -  �ಾyೕದ(ಾಯ ನಮಃ   
೩೬೯ -  ಸ*ಾಯ ನಮಃ   
೩೭೦ -  ಮ�ೕಧ(ಾಯ ನಮಃ    
೩೭೧ -  ಮ*ಾ+ಾ�ಾಯ ನಮಃ   
೩೭೨  .ೇಗವ9ೇ ನಮಃ   
೩೭೩ -  ಅ�9ಾಶ	ಾಯ ನಮಃ   
೩೭೪ -  ಉದ�.ಾಯ ನಮಃ   
೩೭೫ -  �ೋಭ~ಾಯ ನಮಃ   
೩೭೬ -  �ೇ.ಾಯ ನಮಃ   
೩೭೭ -  ¤�ೕಗ+ಾ�ಯ ನಮಃ   
೩೭೮ -  ಪರ�ೕಶ±(ಾಯ ನಮಃ   
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೩೭೯ -  ಕರ~ಾಯ ನಮಃ   
೩೮೦ -  ;ಾರ~ಾಯ ನಮಃ   
೩೮೧ -  ಕ9ೆ�ೕ� ನಮಃ   
೩೮೨  �ಕ9ೆ�ೕ� ನಮಃ   
೩೮೩ -  ಗಹ	ಾಯ ನಮಃ   
೩೮೪ -  ಗು*ಾಯ ನಮಃ   
೩೮೫ -  ವFವMಾSಾಯ ನಮಃ   
೩೮೬ -  ವFವMಾ¬	ಾಯ ನಮಃ   
೩೮೭ -  ಸಂMಾ¬	ಾಯ ನಮಃ   
೩೮೮-  Mಾ¬ನ�ಾಯ ನಮಃ   
೩೮೯ -  ಧು�.ಾಯ ನಮಃ   
೩೯೦ -  ಪರದ§�@ೕ ನಮಃ   
೩೯೧ -  ಪರಮಸ�NಾKಯ ನಮಃ   
೩೯೨  ತುNಾKಯ ನಮಃ   
೩೯೩ -  ಪYNಾKಯ ನಮಃ   
೩೯೪ -  ಶು+ೇ£~ಾಯ ನಮಃ   
೩೯೫ -  (ಾ_ಾಯ ನಮಃ   
೩೯೬ -  �(ಾ_ಾಯ ನಮಃ   
೩೯೭ -  �ರ�ಾಯ ನಮಃ   
೩೯೮ -  _ಾ�ಾ�ಯ ನಮಃ    
೩೯೯ -  	ೇSಾಯ ನಮಃ   
೪೦೦ -  ನSಾಯ ನಮಃ   
೪೦೧ -  ಅನSಾಯ ನಮಃ   
೪೦೨ -  �ೕ(ಾಯ ನಮಃ   
೪೦೩ -  ಶV8ಮ9ಾಂ ,ೆ�ೕNಾ3ಯ ನಮಃ   
೪೦೪ -  ಧ_ಾ�ಯ ನಮಃ   
೪೦೫ -  ಧಮ��ದುತ8_ಾಯ ನಮಃ   
೪೦೬ -  .ೈಕುಂåಾಯ ನಮಃ   
೪೦೭ -  ಪYರುNಾಯ ನಮಃ   
೪೦೮ -  Aಾ�~ಾಯ ನಮಃ   
೪೦೯ -  Aಾ�ಣ�ಾಯ ನಮಃ   
೪೧೦ -  ಪ�ಣ.ಾಯ ನಮಃ   

೪೧೧ -  ಪೃಥ.ೇ ನಮಃ   
೪೧೨ -  �ರಣFಗ+ಾ�ಯ ನಮಃ   
೪೧೩ -  ಶತು���ಯ ನಮಃ   
೪೧೪ -  .ಾFAಾ8ಯ ನಮಃ   
೪೧೫ -  .ಾಯ.ೇ ನಮಃ   
೪೧೬ -  ಅ$ೋ£�ಾಯ ನಮಃ   
೪೧೭ -  ಋತ.ೇ ನಮಃ   
೪೧೮ -  ಸುದಶ�	ಾಯ ನಮಃ   
೪೧೯ -  ;ಾQಾಯ ನಮಃ   
೪೨೦ -  ಪರ�ೕ�3	ೇ ನಮಃ   
೪೨೧ -  ಪ%ಗ�*ಾಯ ನಮಃ   
೪೨೨ -  ಉ�ಾ�ಯ ನಮಃ   
೪೨೩ -  ಸಂವತ«(ಾಯ ನಮಃ    
೪೨೪ -  ದ�ಾಯ ನಮಃ   
೪೨೫ -  �,ಾ�_ಾಯ ನಮಃ   
೪೨೬ -  �ಶ±ದ�~ಾಯ ನಮಃ   
೪೨೭ -  �Mಾ8(ಾಯ ನಮಃ   
೪೨೮ -  Mಾ¬ವರMಾ¬ಣ.ೇ ನಮಃ   
೪೨೯ -  ಪ�_ಾ~ಾಯ ನಮಃ   
೪೩೦ -  ºೕ�ಾಯ ನಮಃ  
೪೩೧ - ಅವFSಾಯ ನಮಃ   
೪೩೨ -  ಅ×ಾ�ಯ ನಮಃ   
೪೩೩ -  ಅನ×ಾ�ಯ ನಮಃ   
೪೩೪ -  ಮ*ಾ;ೋ,ಾಯ ನಮಃ   
೪೩೫ -  ಮ*ಾ+ೋ�ಾಯ ನಮಃ   
೪೩೬ -  ಮ*ಾಧ	ಾಯ ನಮಃ   
೪೩೭ -  ಅ2��~ಾ�ಯ ನಮಃ   
೪೩೮ -  ಸ¬�Nಾ3ಯ ನಮಃ    
೪೩೯ -  (ಅ)ಭು.ೇ ನಮಃ   
೪೪೦ -  ಧಮ�ಯೂAಾಯ ನಮಃ   
೪೪೧ -  ಮ*ಾಮ°ಾಯ ನಮಃ   
೪೪೨ -  ನ£ತ�	ೇಮ@ೕ ನಮಃ   
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೪೪೩ -  ನ�:�~ೇ ನಮಃ   
೪೪೪ -  £_ಾಯ ನಮಃ   
೪೪೫ -  �ಾ_ಾಯ ನಮಃ   
೪೪೬ -  ಸ�ೕಹ	ಾಯ ನಮಃ   
೪೪೭ -  ಯ ಾಯ ನಮಃ   
೪೪೮ -  ಇ�ಾFಯ ನಮಃ   
೪೪೯ -  ಮ*ೇ�ಾFಯ ನಮಃ   
೪೫೦ -  ಕ�ತ.ೇ ನಮಃ   
೪೫೧ -  ಸ9ಾ�ಯ ನಮಃ   
೪೫೨ -  ಸ9ಾಂಗತ@ೕ ನಮಃ    
೪೫೩ -  ಸವ�ದ¤�	ೇ ನಮಃ   
೪೫೪ -  �ಮು;ಾ8ತ\	ೇ ನಮಃ   
೪೫೫ -  ಸವ� ಾಯ ನಮಃ   
೪೫೬ -   ಾನಮುತ8_ಾಯ ನಮಃ   
೪೫೭ -  ಸುವ�9ಾಯ ನಮಃ   
೪೫೮ -  ಸುಮು°ಾಯ ನಮಃ   
೪೫೯ -  ಸೂ�ಾÔಯ ನಮಃ   
೪೬೦ -  ಸುÍೂೕNಾಯ ನಮಃ   
೪೬೧ -  ಸುಖ�ಾಯ ನಮಃ   
೪೬೨ -  ಸುಹೃ�ೇ ನಮಃ   
೪೬೩ -  ಮ	ೋಹ(ಾಯ ನಮಃ   
೪೬೪ -  �ತ;ೊ�ೕ$ಾಯ ನಮಃ   
೪೬೫ -  �ೕರ�ಾಹ.ೇ ನಮಃ   
೪೬೬ -  ��ಾರ~ಾಯ ನಮಃ   
೪೬೭ -  Mಾ±ಪ	ಾಯ ನಮಃ   
೪೬೮ -  ಸ±ವ,ಾಯ ನಮಃ   
೪೬೯ -  .ಾFz	ೇ ನಮಃ   
೪೭೦ -  	ೈ;ಾ9ಾ\ನ ನಮಃ   
೪೭೧ -  	ೈಕಕಮ�ಕೃ9ೇ ನಮಃ   
೪೭೨ -  ವತ«(ಾಯ ನಮಃ   
೪೭೩ -  ವತ«Qಾಯ ನಮಃ   
೪೭೪ -  ವ:«	ೇ ನಮಃ   

೪೭೫ -  ರತ�ಗ+ಾ�ಯ ನಮಃ   
೪೭೬ -  ಧ	ೇಶ±(ಾಯ ನಮಃ   
೪೭೭ -  ಧಮ�ಗುAೇ ನಮಃ   
೪೭೮ -  ಧಮ�ಕೃ9ೇ ನಮಃ   
೪೭೯ -  ಧ��~ೇ  ನಮಃ   
೪೮೦ -  ಸ9ೇ ನಮಃ   
೪೮೧ -  ಅಸ9ೇ ನಮಃ   
೪೮೨ -  £(ಾಯ ನಮಃ   
೪೮೩ -  ಅ£(ಾಯ ನಮಃ     
೪೮೪ -  ಅ� ಾ9ೆ�ೕ ನಮಃ   
೪೮೫ -  ಸಹMಾ�ಂಶ.ೇ ನಮಃ   
೪೮೬ -  �$ಾ9ೆ�ೕ ನಮಃ    
೪೮೭ -  ಕೃತಲ£~ಾಯ ನಮಃ   
೪೮೮ -  ಗಭI8	ೇಮ@ೕ ನಮಃ   
೪೮೯ -  ಸತ8ÇMಾ¬ಯ ನಮಃ   
೪೯೦ -  Iಂ*ಾಯ ನಮಃ  
೪೯೧ -  ಭೂತಮ*ೇಶ±(ಾಯ ನಮಃ   
೪೯೨ -  ಆD�ೇ.ಾಯ ನಮಃ    
೪೯೩ -  ಮ*ಾ�ೇ.ಾಯ ನಮಃ   
೪೯೪ -  �ೇ.ೇ,ಾಯ ನಮಃ   
೪೯೫ -  �ೇವಭೃದುEರ.ೇ ನಮಃ   
೪೯೬ -  ಉತ8(ಾಯ ನಮಃ   
೪೯೭ -  �ೋಪತ@ೕ ನಮಃ   
೪೯೮ -  �ೋAೆ³ೕ ನಮಃ   
೪೯೯ -   ಾನಗ_ಾFಯ ನಮಃ   
೫೦೦ -  ಪY(ಾತ	ಾಯ ನಮಃ   
೫೦೧ -  ಶ%ೕರಭೂಭೃ9ೇ ನಮಃ   
೫೦೨ -  +ೋ;ೆ³ೕ ನಮಃ    
೫೦೩ -  ಕzೕಂ�ಾ�ಯ ನಮಃ   
೫೦೪ -  ಭೂ%ದ�~ಾಯ ನಮಃ   
೫೦೫ -  MೋಮAಾಯ ನಮಃ   
೫೦೬ -  ಅಮೃತAಾಯ ನಮಃ   
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೫೦೭ -  Mೋ_ಾಯ ನಮಃ   
೫೦೮ -  ಪYರು�9ೇ ನಮಃ   
೫೦೯ -  ಪYರುಸತ8_ಾಯ ನಮಃ   
೫೧೦ -  �ನSಾಯ ನಮಃ   
೫೧೧ -  ಜSಾಯ ನಮಃ   
೫೧೨ -  ಸತFಸಂ$ಾಯ ನಮಃ   
೫೧೩ -  �ಾ,ಾ*ಾ�ಯ ನಮಃ   
೫೧೪ -  Mಾತ±9ಾಂಪತ@ೕ ನಮಃ   
೫೧೫ -  �ೕ.ಾಯ ನಮಃ   
೫೧೬ -  �ನW9ಾMಾ�~ೇ ನಮಃ   
೫೧೭ -  ಮುಕುಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೫೧೮ -  ಅ�ತ�ಕ�_ಾಯ ನಮಃ   
೫೧೯ -  ಅಂ+ೋ2ಧ@ೕ ನಮಃ   
೫೨೦ -  ಅನಂ9ಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೫೨೧ -  ಮ*ೋದªಶSಾಯ ನಮಃ   
೫೨೨ -  ಅನಂತ;ಾಯ ನಮಃ   
೫೨೩ -  ಅ�ಾಯ ನಮಃ    ( ೯೫, ೨೦೪) 
೫೨೪ -  ಮ*ಾ*ಾ�ಯ ನಮಃ   
೫೨೫ -  Mಾ±+ಾ.ಾFಯ ನಮಃ   
೫೨೬ -  �9ಾ�9ಾ�ಯ ನಮಃ   
೫೨೭ -  ಪ�yೕದ	ಾಯ ನಮಃ   
೫೨೮ -  ಆನಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೫೨೯ -  ನಂದ	ಾಯ ನಮಃ   
೫೩೦ -  ನಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೫೩೧ -  ಸತFಧಮ�~ೇ ನಮಃ   
೫೩೨ -  :��ಕ�_ಾಯ ನಮಃ   
೫೩೩ -  ಮಹಷ�@ೕ 
೫೩೪ -ಕzQಾ�ಾSಾ�ಯ ನಮಃ   
೫೩೫ -  ಕೃತ ಾಯ ನಮಃ   ( ೮೨) 
೫೩೬ -  �ೕD2ೕಪತ@ೕ ನಮಃ   
೫೩೭ -  :�ಪ�ಾಯ ನಮಃ   
೫೩೮ -  :�ದ,ಾಧF�ಾಯ ನಮಃ   

೫೩೯ -  ಮ*ಾಶೃಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೫೪೦ -  ಕೃ9ಾಂತಕೃ9ೇ ನಮಃ   
೫೪೧ -  ಮ*ಾವ(ಾ*ಾಯ ನಮಃ   
೫೪೨ -  �ೋ�ಂ�ಾಯ ನಮಃ    
೫೪೩ -  ಸುNೇ~ಾಯ ನಮಃ   
೫೪೪ -  ಕನ;ಾಂಗD	ೇ ನಮಃ   
೫೪೫ -  ಗು*ಾFಯ ನಮಃ   
೫೪೬ -  ಗ¨ೕ(ಾಯ ನಮಃ   
೫೪೭ -  ಗಹ	ಾಯ ನಮಃ     
೫೪೮ -  ಗುAಾ8ಯ ನಮಃ   
೫೪೯ -  ಚಕ�ಗ�ಾಧ(ಾಯ ನಮಃ   
೫೫೦ -  .ೇಧMೇ ನಮಃ   
೫೫೧ -  Mಾ±ಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೫೫೨ -  ಅ�9ಾಯ ನಮಃ   
೫೫೩ -  ಕೃNಾ�ಯ ನಮಃ    
೫೫೪ -  ದೃ�ಾಯ ನಮಃ   
೫೫೫ -  ಸಂಕಷ�~ಾಯ ನಮಃ  
೫೫೬ -  ಅಚುF9ಾಯ ನಮಃ   
೫೫೭ -  ವರು~ಾಯ ನಮಃ   
೫೫೮ -  .ಾರು~ಾಯ ನಮಃ   
೫೫೯ -  ವೃ�ಾಯ ನಮಃ   
೫೬೦ -  ಪYಷ<(ಾ�ಾಯ ನಮಃ    
೫೬೧ -  ಮ*ಾಮನMೇ ನಮಃ   
೫೬೨ -  ಭಗವ9ೇ ನಮಃ   
೫೬೩ -  ಭಗÍ�ೕ ನಮಃ   
೫೬೪ -  ಆನಂD	ೇ ನಮಃ   
೫೬೫ -  ವನ_ಾZ	ೇ ನಮಃ   
೫೬೬ -  ಹQಾಯು$ಾಯ ನಮಃ   
೫೬೭ -  ಆD9ಾFಯ ನಮಃ    
೫೬೮ -  �ೊFೕ:(ಾD9ಾFಯ ನಮಃ   
೫೬೯ -  ಸ�ಷು�.ೇ ನಮಃ   
೫೭೦ -  ಗ:ಸತ8_ಾಯ ನಮಃ   
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೫೭೧ -  ಸುಧನ±	ೇ ನಮಃ   
೫೭೨ -  ಖಂಡಪ(ಾಶ.ೇ ನಮಃ   
೫೭೩ -  �ಾರು~ಾಯ ನಮಃ   
೫೭೪ -  ದ��ಣಪ��ಾಯ ನಮಃ   
೫೭೫ -  Dವಸ�È,ೇ ನಮಃ   
೫೭೬ -  ಸವ�ದೃ�ಾ±ÅMಾಯ ನಮಃ   
೫೭೭ -  .ಾಚಸ�ತ@ೕ ನಮಃ  
೫೭೮ -  ಅ�ೕ2�ಾಯ ನಮಃ   
೫೭೯ -  :�Mಾ��ೕ ನಮಃ   
೫೮೦ -  Mಾಮ�ಾಯ ನಮಃ   
೫೮೧ -  Mಾ��ೕ ನಮಃ   
೫೮೨ -  2�ಾ�~ಾಯ ನಮಃ   
೫೮೩ -  +ೇಷ�ಾಯ ನಮಃ   
೫೮೪ -  ¨ಷ�ೇ ನಮಃ   
೫೮೫ - ಸಂ	ಾFಸಕೃ9ೇ ನಮಃ   
೫೮೬ -  ಶ_ಾಯ ನಮಃ   
೫೮೭ -  ,ಾಂ9ಾಯ ನಮಃ   
೫೮೮ -  2Nಾ3@ೖ ನಮಃ   
೫೮೯ -  ,ಾಂತ@ೕ ನಮಃ   
೫೯೦ -  ಪ(ಾಯ~ಾಯ ನಮಃ   
೫೯೧ -  ಶು+ಾಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೫೯೨ -  ,ಾಂ:�ಾಯ ನಮಃ   
೫೯೩ -  ಸ�NೆÌೕ ನಮಃ   
೫೯೪ -  ಕುಮು�ಾಯ ನಮಃ   
೫೯೫ -  ಕುವQೇ,ಾಯ ನಮಃ   
೫೯೬ -  �ೋ�9ಾಯ ನಮಃ   
೫೯೭ -  �ೋಪತ@ೕ ನಮಃ     
೫೯೮ -  �ೋAೆ³ೕ ನಮಃ    
೫೯೯ -  ವೃಷ+ಾ�ಾಯ ನಮಃ   
೬೦೦ -  ವೃಷz�Sಾಯ ನಮಃ   
೬೦೧ -  ಅ2ವ:�	ೇ ನಮಃ   
೬೦೨ -  2ವೃ9ಾ8ತ\	ೇ ನಮಃ    

೬೦೩ -  ಸಂ�ೇAೆ³ೕ ನಮಃ   
೬೦೪ -  �ೇಮಕೃB¼.ಾಯ ನಮಃ   
೬೦೫ -  ¤�ೕವತ«ವವ£Mೇ ನಮಃ   
೬೦೬ -  ¤�ೕ.ಾMಾಯ ನಮಃ   
೬೦೭ -  ¤�ೕಪತ@ೕ ನಮಃ   
೬೦೮ -  ¤�ೕಮ9ಾಂವ(ಾಯ ನಮಃ   
೬೦೯ -  ¤�ೕ�ಾಯ ನಮಃ   
೬೧೦ -  ¤�ೕ,ಾಯ ನಮಃ   
೬೧೧ -  ¤�ೕ2.ಾMಾಯ ನಮಃ     
೬೧೨ -  ¤�ೕ2ಧ@ೕ ನಮಃ   
೬೧೩ -  ¤�ೕ�+ಾವ	ಾಯ ನಮಃ   
೬೧೪ -  ¤�ೕಧ(ಾಯ ನಮಃ   
೬೧೫ -  ¤�ೕಕ(ಾಯ ನಮಃ   
೬೧೬ -  ,ೆ�ೕSಾಯ ನಮಃ   
೬೧೭ -  ¤�ೕಮ9ೇ ನಮಃ     
೬೧೮ -  Qೋಕತ�Sಾ,ಾ�ಯ ನಮಃ   
೬೧೯ -  ಸ±�ಾಯ ನಮಃ   
೬೨೦ -  Mಾ±ಂ�ಾಯ ನಮಃ  
೬೨೧ -  ಶ9ಾನಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೬೨೨ -  ನಂD	ೇ ನಮಃ   
೬೨೩ -  �ೊFೕ:ಗ�~ೇಶ±(ಾಯ ನಮಃ   
೬೨೪ -  ��9ಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೬೨೫  (ಅ)�$ೇSಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೬೨೬ -  ಸ:<ೕತ�@ೕ ನಮಃ   
೬೨೭ -  
ನ�ಸಂಶSಾಯ ನಮಃ   
೬೨೮ -  ಉDೕ~ಾ�ಯ ನಮಃ   
೬೨೯ -  ಸವ�ತಚ£ುMೇ ನಮಃ   
೬೩೦ -  ಅ2ೕ,ಾಯ ನಮಃ   
೬೩೧ -  ,ಾಶ±ತI¬(ಾಯ ನಮಃ   
೬೩೨ -  ಭೂಶSಾಯ ನಮಃ   
೬೩೩ -  ಭೂಷ~ಾಯ ನಮಃ   
೬೩೪ -  ಭೂತ@ೕ ನಮಃ   
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೬೩೫  �,ೆ6ೕ;ಾಯ ನಮಃ   
೬೩೬ -  ,ೆ6ೕಕ	ಾಶ	ಾಯ ನಮಃ   
೬೩೭ -  ಅB�ಷ\9ೇ ನಮಃ   
೬೩೮ -  ಅB�9ಾಯ ನಮಃ   
೬೩೯ -  ಕುಂ+ಾಯ ನಮಃ   
೬೪೦ -  �ಶು�ಾ§ತ\	ೇ ನಮಃ   
೬೪೧ -  �,ೆ6ೕಧ	ಾಯ ನಮಃ   
೬೪೨ -  ಅ2ರು�ಾ§ಯ ನಮಃ     
೬೪೩ -  ಅಪ�:ರ×ಾಯ ನಮಃ   
೬೪೪ -  ಪ�ದುF_ಾ�ಯ ನಮಃ   
೬೪೫ -  ಅ�ತ�ಕ�_ಾಯ ನಮಃ     
೬೪೬ -  ;ಾಲ	ೇ�2Í�ೕ ನಮಃ   
೬೪೭ -  �ೕ(ಾಯ ನಮಃ   
೬೪೮ -  ,ೌರ@ೕ ನಮಃ    
೬೪೯ -  ಶ6ರಜ	ೇಶ±(ಾಯ ನಮಃ   
೬೫೦ -  :�Qೋ;ಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೬೫೧ -  :�Qೋ;ೇ,ಾಯ ನಮಃ   
೬೫೨ -  ;ೇಶ.ಾಯ ನಮಃ     
೬೫೩ -  ;ೇ¤Í�ೕ ನಮಃ   
೬೫೪ -  ಹರ@ೕ ನಮಃ   
೬೫೫ -  ;ಾಮ�ೇ.ಾಯ ನಮಃ   
೬೫೬ -  ;ಾಮAಾQಾಯ ನಮಃ   
೬೫೭ -  ;ಾ�	ೇ ನಮಃ   
೬೫೮ -  ;ಾಂ9ಾಯ ನಮಃ    
೬೫೯ -  ಕೃ9ಾಗ_ಾಯ ನಮಃ   
೬೬೦ -  ಅ2�ೇ�ಶFವಪYNೇ ನಮಃ    
೬೬೧ -  �ಷ�.ೇ ನಮಃ    
೬೬೨ -  �ೕ(ಾಯ ನಮಃ    
೬೬೩ -  ಅನಂ9ಾಯ ನಮಃ   
೬೬೪ -  ಧನಂಜSಾಯ ನಮಃ   
೬೬೫ -  ಬ�ಹ\~ಾFಯ ನಮಃ   
೬೬೬ -  ಬ�ಹ\ಕೃ9ೇ ನಮಃ   

೬೬೭ -  ಬ�ಹ\~ೇ ನಮಃ   
೬೬೮ -  ಬ�ಹ\~ೇ ನಮಃ   
೬೬೯ -  ಬ�ಹ\�ವಧ�	ಾಯ ನಮಃ   
೬೭೦ -  ಬ�ಹ\��ೇ ನಮಃ   
೬೭೧ -  �ಾ�ಹ\~ಾಯ ನಮಃ   
೬೭೨ -  ಬ��\~ೇ ನಮಃ   
೬೭೩ -  ಬ�ಹ\ ಾಯ ನಮಃ   
೬೭೪ -  �ಾ�ಹ\ಣz�Sಾಯ ನಮಃ   
೬೭೫ -  ಮ*ಾಕ�_ಾಯ ನಮಃ   
೬೭೬ -  ಮ*ಾಕಮ�~ೇ ನಮಃ   
೬೭೭ -  ಮ*ಾ9ೇಜMೇ ನಮಃ   
೬೭೮ -  ಮ*ೋರ�ಾಯ ನಮಃ   
೬೭೯ -  ಮ*ಾಕ�ತ.ೇ ನಮಃ   
೬೮೦ -  ಮ*ಾಯಜ±	ೇ ನಮಃ   
೬೮೧ -  ಮ*ಾಯ ಾಯ ನಮಃ   
೬೮೨ -  ಮ*ಾಹ�Nೇ ನಮಃ   
೬೮೩ -  ಸ8.ಾFಯ ನಮಃ   
೬೮೪ -  ಸ8ವz�Sಾಯ ನಮಃ   
೬೮೫ -  Mೊ8ೕ9ಾ�ಯ ನಮಃ   
೬೮೬ -  ಸು8ತ@ೕ ನಮಃ   
೬೮೭ -  Mೊ8ೕ9ೆ�ೕ ನಮಃ   
೬೮೮ -  ರಣz�Sಾಯ ನಮಃ   
೬೮೯ -  ಪ[~ಾ�ಯ ನಮಃ   
೬೯೦ -  ಪ[ರW9ೆ�ೕ ನಮಃ   
೬೯೧ -  ಪY~ಾFಯ ನಮಃ   
೬೯೨ -  ಪYಣFVೕತ�@ೕ ನಮಃ   
೬೯೩ -  ಅ	ಾಮSಾಯ ನಮಃ   
೬೯೪ -  ಮ	ೋಜ.ಾಯ ನಮಃ   
೬೯೫ -  :ೕಥ�ಕ(ಾಯ ನಮಃ   
೬೯೬ -  ವಸು(ೇತMೇ ನಮಃ   
೬೯೭ -  ವಸುಪ��ಾಯ ನಮಃ  
೬೯೮ -  ವಸುಪ��ಾಯ ನಮಃ  
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೬೯೯ -  .ಾಸು�ೇ.ಾಯ ನಮಃ    
೭೦೦ -  ವಸ.ೇ ನಮಃ   
೭೦೧ -  ವಸುಮನMೇ ನಮಃ    
೭೦೨ -  ಹ�Nೇ ನಮಃ   
೭೦೩ -  ಸದEತ@ೕ ನಮಃ   
೭೦೪ -  ಸತÏತ@ೕ ನಮಃ   
೭೦೫ -  ಸ9ಾ8@ೖ ನಮಃ   
೭೦೬ -  ಸದೂ�ತ@ೕ ನಮಃ   
೭೦೭ -  ಸತ�(ಾಯ~ಾಯ ನಮಃ   
೭೦೮ -  ಶ6ರMೇ	ಾಯ ನಮಃ   
೭೦೯ -  ಯದು,ೆ�ೕNಾ3ಯ ನಮಃ   
೭೧೦ -  ಸ2�.ಾMಾಯ ನಮಃ   
೭೧೧ -  ಸೂSಾಮು	ಾಯ ನಮಃ   
೭೧೨ -  ಭೂ9ಾ.ಾMಾಯ ನಮಃ   
೭೧೩ -  .ಾಸು�ೇ.ಾಯ ನಮಃ   
೭೧೪ -  ಸ.ಾ�ಸು2ಲSಾಯ ನಮಃ   
೭೧೫ -  ಅನQಾಯ ನಮಃ    
೭೧೬ -  ದಪ�Í�ೕ ನಮಃ   
೭೧೭ -  ದಪ��ಾಯ ನಮಃ   
೭೧೮ -  ದೃAಾ8ಯ ನಮಃ   
೭೧೯ -  ದುಧ�(ಾಯ ನಮಃ    
೭೨೦ -  ಅಪ(ಾ�9ಾಯ ನಮಃ   
೭೨೧ -  �ಶ±ಮೂತ�@ೕ ನಮಃ   
೭೨೨ -  ಮ*ಾಮೂತ�@ೕ ನಮಃ   
೭೨೩ -  Dೕಪ8ಮೂತ�@ೕ ನಮಃ   
೭೨೪ -  ಅಮೂ:�ಮ9ೇ ನಮಃ   
೭೨೫ -  ಅ	ೇಕಮೂತ�@ೕ ನಮಃ   
೭೨೬ -  ಅವF;ಾ8ಯ ನಮಃ   
೭೨೭ -  ಶತಮೂತ�@ೕ ನಮಃ   
೭೨೮ -  ಶ9ಾನ	ಾಯ ನಮಃ   
೭೨೯ -  ಏ;ಾಯ ನಮಃ 
೭೩೦ -  	ೈ;ಾಯ ನಮಃ   

೭೩೧ -  ಸ.ಾಯ ನಮಃ   
೭೩೨ -  ಕMೆ�(;ಾಯ) ನಮಃ   
೭೩೩ -  ಕMೆ�(V�ೕ) ನಮಃ   
೭೩೪ -  ಯMೆ�(ಯ�ೇ) ನಮಃ   
೭೩೫  ತMೆ�(ತ�ೇ) ನಮಃ   
೭೩೬ -  ಪದSಾನುತ8_ಾಯ ನಮಃ   
೭೩೭ -  Qೋಕಬಂಧ.ೇ ನಮಃ   
೭೩೮ -  Qೋಕ	ಾ×ಾಯ ನಮಃ   
೭೩೯ -  _ಾಧ.ಾಯ ನಮಃ    
೭೪೦ -  ಭಕ8ವತ«Qಾಯ ನಮಃ   
೭೪೧ -  ಸುವಣ�ವ~ಾ�ಯ ನಮಃ   
೭೪೨ -  *ೇ_ಾಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೭೪೩ -  ವ(ಾಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೭೪೪ -  ಚಂದ	ಾಂಗD	ೇ ನಮಃ   
೭೪೫ -  �ೕರÍ�ೕ ನಮಃ   
೭೪೬ -  �ಷ_ಾಯ ನಮಃ   
೭೪೭ -  ಶ6	ಾFಯ ನಮಃ   
೭೪೮ -  ಘÛ9ಾ¤Nೇ  ನಮಃ   
೭೪೯ -  ಅಚQಾಯ ನಮಃ   
೭೫೦ -  ಚQಾಯ ನಮಃ   
೭೫೧ -  ಅ_ಾ2	ೇ ನಮಃ   
೭೫೨ -  _ಾನ�ಾಯ ನಮಃ   
೭೫೩ -  _ಾ	ಾFಯ ನಮಃ   
೭೫೪ -  QೋಕMಾ±�	ೇ ನಮಃ   
೭೫೫ -  :�QೋಕಧೃNೇ ನಮಃ   
೭೫೬ -  ಸು�ೕಧMೇ ನಮಃ   
೭೫೭ -  �ೕಧ�ಾಯ ನಮಃ   
೭೫೮ -  ಧ	ಾFಯ ನಮಃ   
೭೫೯ -  ಸತF�ೕಧMೇ ನಮಃ   
೭೬೦ -  ಧ(ಾಧ(ಾಯ ನಮಃ   
೭೬೧ -  9ೇ�ೋವೃNಾಯ ನಮಃ   
೭೬೨ -  ದುF:ಧ(ಾಯ ನಮಃ   
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೭೬೩ -  ಸವ�ಶಸ³ಭೃ9ಾಂವ(ಾಯ ನಮಃ   
೭೬೪ -  ಪ�ಗ�*ಾಯ ನಮಃ   
೭೬೫ -  2ಗ�*ಾಯ ನಮಃ   
೭೬೬ -  ವF�ಾ�ಯ ನಮಃ   
೭೬೭ -  	ೈಕಶೃಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೭೬೮ -  ಗ�ಾಗ��ಾಯ ನಮಃ   
೭೬೯ -  ಚತುಮೂ�ತ�@ೕ ನಮಃ   
೭೭೦ -  ಚತು�ಾ�ಹ.ೇ ನಮಃ   
೭೭೧ -  ಚತುವ[F�*ಾಯ ನಮಃ    
೭೭೨ -  ಚತುಗ�ತ@ೕ ನಮಃ   
೭೭೩ -  ಚತು(ಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೭೭೪ -  ಚತು+ಾ�.ಾಯ ನಮಃ   
೭೭೫ -  ಚತು.ೇ�ದ��ೇ ನಮಃ   
೭೭೬ -  ಏಕಪ�ೇ ನಮಃ   
೭೭೭ -  ಸ_ಾವ9ಾ�ಯ ನಮಃ   
೭೭೮ -  (ಅ)2ವೃ9ಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೭೭೯ -  ದುಜ�Sಾಯ ನಮಃ   
೭೮೦ -  ದುರ:ಕ�_ಾಯ ನಮಃ   
೭೮೧ -  ದುಲ�+ಾಯ ನಮಃ   
೭೮೨ -  ದುಗ�_ಾಯ ನಮಃ   
೭೮೩ -  ದು�ಾ�ಯ ನಮಃ   
೭೮೪ -  ದು(ಾ.ಾMಾಯ ನಮಃ   
೭೮೫ -  ದು(ಾ%Í�ೕ ನಮಃ   
೭೮೬ -  ಶು+ಾಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೭೮೭ -  QೋಕMಾರಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೭೮೮ -  ಸುತಂತ.ೇ ನಮಃ   
೭೮೯ -  ತಂತುವಧ�	ಾಯ ನಮಃ   
೭೯೦ -  ಇಂದ�ಕಮ�~ೇ ನಮಃ   
೭೯೧ -  ಮ*ಾಕಮ�~ೇ ನಮಃ   
೭೯೨ -  ಕೃತಕಮ�~ೇ ನಮಃ   
೭೯೩ -  ಕೃ9ಾಗ_ಾಯ ನಮಃ   
೭೯೪ -  ಉದ�.ಾಯ ನಮಃ    

೭೯೫ -  ಸುಂದ(ಾಯ ನಮಃ   
೭೯೬ -  ಸುಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೭೯೭ -  ರತ�	ಾ+ಾಯ ನಮಃ   
೭೯೮ -  ಸುQೋಚ	ಾಯ ನಮಃ   
೭೯೯ -  ಅ;ಾ�ಯ ನಮಃ   
೮೦೦ -  .ಾಜಸ	ಾಯ ನಮಃ   
೮೦೧ -  ಶೃಂ?~ೇ ನಮಃ   
೮೦೨ -  ಜಯಂ9ಾಯ ನಮಃ   
೮೦೩ -  ಸವ��ಜÖW	ೇ ನಮಃ   
೮೦೪-  ಸುವಣ� ºಂದ.ೇ ನಮಃ   
೮೦೫ -  ಅ�ೋ+ಾFಯ ನಮಃ   
೮೦೬ -  ಸವ�.ಾ?ೕಶ±(ಾಯ ನಮಃ   
೮೦೭ -  ಮ*ಾಹ��ಾಯ ನಮಃ   
೮೦೮ -  ಮ*ಾಗ9ಾ�ಯ ನಮಃ   
೮೦೯ -  ಮ*ಾಭೂ9ಾಯ ನಮಃ   
೮೧೦ -  ಮ*ಾ2ಧ@ೕ ನಮಃ   
೮೧೧ -  ಕುಮು�ಾಯ ನಮಃ    
೮೧೨ -  ಕುಂದ(ಾಯ ನಮಃ   
೮೧೩ -  ಕುಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೮೧೪ -  ಪಜ�	ಾFಯ ನಮಃ   
೮೧೫ -  Aಾವ	ಾಯ ನಮಃ   
೮೧೬ -  ಅ2Qಾಯ ನಮಃ    
೮೧೭ -  ಅಮೃ9ಾ,ಾಯ ನಮಃ   
೮೧೮ -  ಅಮೃತವಪYNೇ ನಮಃ   
೮೧೯ -  ಸವ� ಾಯ ನಮಃ   
೮೨೦ -  ಸವ�9ೋಮು°ಾಯ ನಮಃ   
೮೨೧ -  ಸುಲ+ಾಯ ನಮಃ   
೮೨೨ -  ಸುವ�9ಾಯ ನಮಃ    
೮೨೩ -  I�ಾ§ಯ ನಮಃ    
೮೨೪ -  ಶತು��9ೇ ನಮಃ   
೮೨೫ -  ಶತು�9ಾಪ	ಾಯ ನಮಃ   
೮೨೬ -  ನF�ೊ�ೕ$ಾಯ ನಮಃ   
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೮೨೭ -  ಉದುಂಬ(ಾಯ ನಮಃ   
೮೨೮ -  ಅಶ±9ಾ¬ಯ ನಮಃ   
೮೨೯ -  �ಾಣೂ(ಾಂಧ�2ಸೂದ	ಾಯ ನಮಃ   
೮೩೦ -  ಸಹMಾ�B�Nೇ ನಮಃ   
೮೩೧ -  ಸಪ8�*ಾ±ಯ ನಮಃ   
೮೩೨ -  ಸAೆÝಧMೇ ನಮಃ   
೮೩೩ -  ಸಪ8.ಾಹ	ಾಯ ನಮಃ   
೮೩೪ -  ಅಮೂತ�@ೕ ನಮಃ   
೮೩೫ -  ಅನ�ಯ ನಮಃ    
೮೩೬ -  ಅBಂ9ಾFಯ ನಮಃ   
೮೩೭ -  ಭಯಕೃ9ೇ ನಮಃ   
೮೩೮ -  ಭಯ	ಾಶ	ಾಯ ನಮಃ   
೮೩೯ -  ಅಣ.ೇ ನಮಃ   
೮೪೦ -  ಬೃಹ9ೇ ನಮಃ   
೮೪೧ -  ಕೃ,ಾಯ ನಮಃ   
೮೪೨ -  ಸೂ¬Qಾಯ ನಮಃ   
೮೪೩ -  ಗುಣಭೃ9ೇ ನಮಃ   
೮೪೪ -  2ಗು�~ಾಯ ನಮಃ   
೮೪೫ -  ಮಹ9ೇ ನಮಃ   
೮೪೬ -  ಅಧೃ9ಾಯ ನಮಃ   
೮೪೭ -  ಸ±ಧೃ9ಾಯ ನಮಃ   
೮೪೮ -  Mಾ±MಾFಯ ನಮಃ   
೮೪೯ -  Aಾ�ಗ±ಂ,ಾಯ ನಮಃ   
೮೫೦ -  ವಂಶವಧ�	ಾಯ ನಮಃ   
೮೫೧ -  +ಾರಭೃ9ೇ ನಮಃ   
೮೫೨ -  ಕ�9ಾಯ ನಮಃ   
೮೫೩ -  �ೕ?	ೇ ನಮಃ   
೮೫೪ -  �ೕ?ೕ,ಾಯ ನಮಃ   
೮೫೫ -  ಸವ�;ಾಮ�ಾಯ ನಮಃ   
೮೫೬ -  ಆಶ�_ಾಯ ನಮಃ   
೮೫೭ -  ಶ�ಮ~ಾಯ ನಮಃ   
೮೫೮ -  �ಾ_ಾಯ ನಮಃ   

೮೫೯ -  ಸುಪ~ಾ�ಯ ನಮಃ    
೮೬೦ -  .ಾಯು.ಾಹ	ಾಯ ನಮಃ   
೮೬೧ -  ಧನುಧ�(ಾಯ ನಮಃ   
೮೬೨ -  ಧನು.ೇ��ಾಯ ನಮಃ   
೮೬೩ -  ದಂXಾಯ ನಮಃ   
೮೬೪ -  ದಮW9ೇ ನಮಃ   
೮೬೫ -  ದ_ಾಯ ನಮಃ   
೮೬೬ -  ಅಪ(ಾ�9ಾಯ ನಮಃ    
೮೬೭ -  ಸವ�ಸ*ಾಯ ನಮಃ   
೮೬೮ -  2ಯಂ9ೆ�ೕ ನಮಃ   
೮೬೯ -  (ಅ)2ಯ_ಾಯ ನಮಃ   
೮೭೦ -  (ಅ)ಯ_ಾಯ ನಮಃ   
೮೭೧ -  ಸತ8Çವ9ೇ ನಮಃ   
೮೭೨ -  Mಾ:8Ç;ಾಯ ನಮಃ   
೮೭೩ -  ಸ9ಾFಯ ನಮಃ    
೮೭೪ -  ಸತFಧಮ�ಪ(ಾಯ~ಾಯ ನಮಃ   
೮೭೫ -  ಅ¨Aಾ�Sಾಯ ನಮಃ   
೮೭೬ -  z�Sಾ*ಾ�ಯ ನಮಃ   
೮೭೭ -  ಅಹ�z�ಯಕೃ9ೇ ನಮಃ   
೮೭೮ -  z�ೕ:ವಧ�	ಾಯ ನಮಃ   
೮೭೯ -  �*ಾಯಸಗತ@ೕ ನಮಃ   
೮೮೦ -  �ೊFೕ:Nೇ ನಮಃ   
೮೮೧ -  ಸುರುಚ@ೕ ನಮಃ   
೮೮೨ -  ಹುತಭು?±ಭ.ೇ  ನಮಃ   
೮೮೩  ರವ@ೕ ನಮಃ   
೮೮೪ -  �(ೋಚ	ಾಯ ನಮಃ   
೮೮೫ -  ಸೂSಾ�ಯ ನಮಃ   
೮೮೬ -  ಸ�9ೆ�ೕ ನಮಃ   
೮೮೭ -  ರ�Qೋಚ	ಾಯ ನಮಃ   
೮೮೮ -  ಅನಂ9ಾಯ ನಮಃ   
೮೮೯ -  ಹುತಭು�ೊ�ೕ;ೆ³ೕ ನಮಃ    
೮೯೦ -  ಸುಖ�ಾಯ ನಮಃ    
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೮೯೧ -  	ೈಕ�ಾಯ ನಮಃ   
೮೯೨ -  ಅಗ��ಾಯ ನಮಃ   
೮೯೩ -  ಅ2��~ಾ�ಯ ನಮಃ    
೮೯೪ -  ಸ�ಾಮ��~ೇ ನಮಃ   
೮೯೫ -  Qೋ;ಾªNಾ3	ಾಯ ನಮಃ   
೮೯೬ -  ಅದೂ�9ಾಯ ನಮಃ   
೮೯೭ -  ಸ	ಾ¾ (ಸ	ಾ�ೇ) ನಮಃ   
೮೯೮ -  ಸ	ಾತನತ_ಾಯ ನಮಃ   
೮೯೯ -  ಕzQಾಯ ನಮಃ   
೯೦೦ -  ಕಪ@ೕ ನಮಃ   
೯೦೧ -  ಅಪFSಾಯ ನಮಃ    
೯೦೨ -  ಸ±I8�ಾಯ ನಮಃ   
೯೦೩ -  ಸ±I8ಕೃ9ೇ ನಮಃ   
೯೦೪ -  ಸ±ಸ8(ಸ±I8	ೇ) ನಮಃ   
೯೦೫ -  ಸ±I8ಭು�ೇ ನಮಃ   
೯೦೬ -  ಸ±I8ದ�~ಾಯ ನಮಃ   
೯೦೭ -  ಅ(ೌ�ಾ�ಯ ನಮಃ   
೯೦೮ -  ಕುಂಡZ	ೇ ನಮಃ   
೯೦೯ -  ಚV�~ೇ ನಮಃ   
೯೧೦ -  �ಕ��~ೇ ನಮಃ    
೯೧೧ -  ಉ��ತ,ಾಸ	ಾಯ ನಮಃ   
೯೧೨ -  ಶ�ಾ4:�ಾಯ ನಮಃ   
೯೧೩ -  ಶಬ4ಸ*ಾಯ ನಮಃ   
೯೧೪ -  ¤¤(ಾಯ ನಮಃ   
೯೧೫ -  ಶವ�%ೕಕ(ಾಯ ನಮಃ   
೯೧೬ -  ಅಕೂ�(ಾಯ ನಮಃ   
೯೧೭ -  AೇಶQಾಯ ನಮಃ   
೯೧೮ -  ದ�ಾಯ ನಮಃ     
೯೧೯ -  ದ�~ಾಯ ನಮಃ   
೯೨೦ -  £�~ಾಂವ(ಾಯ ನಮಃ   
೯೨೧ -  �ದ±ತ8_ಾಯ ನಮಃ   
೯೨೨  �ೕತಭSಾಯ ನಮಃ   

೯೨೩ -  ಪYಣFಶ�ವಣVೕತ�	ಾಯ ನಮಃ   
೯೨೪ -  ಉ9ಾ8ರ~ಾಯ ನಮಃ   
೯೨೫ -  ದುಷÏ:Í�ೕ ನಮಃ   
೯೨೬ -  ಪY~ಾFಯ ನಮಃ    
೯೨೭ -  ದುಸ±ಪ�	ಾ,ಾಯ ನಮಃ   
೯೨೮ -  �ೕರÍ�ೕ ನಮಃ   
೯೨೯ -  ರ£~ಾಯ ನಮಃ   
೯೩೦ -  ಸಂ9ಾಯ ನಮಃ   
೯೩೧ -  �ೕವ	ಾಯ ನಮಃ   
೯೩೨  ಪಯ�ವI¬9ಾಯ ನಮಃ   
೯೩೩ -  ಅನಂತರೂAಾಯ ನಮಃ   
೯೩೪ -  ಅನಂತ¤�@ೕ ನಮಃ   
೯೩೫ -  �ತಮನF.ೇ ನಮಃ   
೯೩೬ -  ಭSಾಪ*ಾಯ ನಮಃ   
೯೩೭ -  ಚತುರMಾ�ಯ ನಮಃ   
೯೩೮ -  ಗ¨ೕ(ಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೯೩೯ -  �D,ಾಯ ನಮಃ   
೯೪೦ -  .ಾFD,ಾಯ ನಮಃ   
೯೪೧ -  D,ಾಯ ನಮಃ   
೯೪೨  ಅ	ಾದ@ೕ ನಮಃ   
೯೪೩ -  ಭೂಭು�²ೕಲ�ೆÔೖ ನಮಃ   
೯೪೪ -  ಸು�ೕ(ಾಯ ನಮಃ   
೯೪೫ -  ರುB(ಾಂಗ�ಾಯ ನಮಃ   
೯೪೬ -  ಜನ	ಾಯ ನಮಃ   
೯೪೭ -  ಜನಜ	ಾ\ದ@ೕ ನಮಃ   
೯೪೮ -  ¨ೕ_ಾಯ ನಮಃ     
೯೪೯ -  ¨ೕಮಪ(ಾಕ�_ಾಯ ನಮಃ   
೯೫೦ -  ಆ$ಾರ2ಲSಾಯ ನಮಃ   
೯೫೧  (ಅ)$ಾ9ೆ�ೕ ನಮಃ     
೯೫೨ -  ಪYಷ�*ಾMಾಯ ನಮಃ   
೯೫೩ -  ಪ��ಾಗ(ಾಯ ನಮಃ   
೯೫೪ -  ಉಧ���ಾಯ ನಮಃ   
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೯೫೫ -  ಸತ�×ಾ�ಾ(ಾಯ ನಮಃ   
೯೫೬ -  Aಾ�ಣ�ಾಯ ನಮಃ   
೯೫೭ -  ಪ�ಣ.ಾಯ ನಮಃ   
೯೫೮ -  ಪ~ಾಯ ನಮಃ   
೯೫೯ -  ಪ�_ಾ~ಾಯ ನಮಃ    
೯೬೦ -  Aಾ�ಣ2ಲSಾಯ ನಮಃ   
೯೬೧  Aಾ�ಣಭೃ9ೇ ನಮಃ   
೯೬೨ -  Aಾ�ಣ�ೕವ	ಾಯ ನಮಃ   
೯೬೩ -  ತ9ಾ8Çಯ ನಮಃ   
೯೬೪ -  ತತ8Ç��ೇ ನಮಃ   
೯೬೫ -  ಏ;ಾತ\	ೇ ನಮಃ   
೯೬೬ -  ಜನ\ಮೃತುFಜ(ಾ:�ಾಯ ನಮಃ   
೯೬೭ -  ಭುಭು�ವಸ±ಸ8ರ.ೇ ನಮಃ   
೯೬೮ -  9ಾ(ಾಯ ನಮಃ    
೯೬೯ -  ಸ�9ೆ�ೕ ನಮಃ    
೯೭೦ -  ಪ�z9ಾಮ*ಾಯ ನಮಃ   
೯೭೧  ಯ ಾಯ ನಮಃ   
೯೭೨ -  ಯ¶ಪತ@ೕ ನಮಃ   
೯೭೩ -  ಯಜ±	ೇ ನಮಃ   
೯೭೪ -  ಯ ಾಂ�ಾಯ ನಮಃ   
೯೭೫ -  ಯ¶.ಾಹ	ಾಯ ನಮಃ   
೯೭೬ -  ಯ¶ಭೃ9ೇ ನಮಃ   
೯೭೭ -  ಯ¶ಕೃ9ೇ ನಮಃ   

೯೭೮ -  ಯß	ೇ ನಮಃ   
೯೭೯ -  ಯ¶ಭು�ೇ ನಮಃ   
೯೮೦ -  ಯ¶Mಾಧ	ಾಯ ನಮಃ   
೯೮೧ -  ಯ ಾಂತಕೃ9ೇ ನಮಃ   
೯೮೨ -  ಯ¶ಗು*ಾFಯ ನಮಃ   
೯೮೩ -  ಅ	ಾ�ಯ ನಮಃ   
೯೮೪ -  ಅ	ಾ��ಾಯ ನಮಃ   
೯೮೫ -  ಆತ\�ೕನ@ೕ ನಮಃ   
೯೮೬ -  ಸ±ಯಂ�ಾ9ಾಯ ನಮಃ   
೯೮೭ -  .ೈ°ಾ	ಾಯ ನಮಃ   
೯೮೮ -  Mಾಮ�ಾಯ	ಾಯ ನಮಃ   
೯೮೯ -  �ೇವVೕನಂದ	ಾಯ ನಮಃ   
೯೯೦ -  ಸ�NೆÌೕ ನಮಃ    
೯೯೧ -  �:ೕ,ಾಯ ನಮಃ   
೯೯೨ -  Aಾಪ	ಾಶ	ಾಯ ನಮಃ   
೯೯೩ -  ಶಂಖಭೃ9ೇ ನಮಃ   
೯೯೪ -  ನಂದV	ೇ ನಮಃ   
೯೯೫ -  ಚV�~ೇ ನಮಃ   
೯೯೬ -  ,ಾಙE�ಧನ±	ೇ ನಮಃ   
೯೯೭ -  ಗ�ಾಧ(ಾಯ ನಮಃ   
೯೯೮ -  ರ×ಾಂಗAಾಣ@ೕ ನಮಃ   
೯೯೯ -  ಅ�ೋ+ಾFಯ ನಮಃ    
೧೦೦೦ -  ಸವ�ಪ�ಹರ~ಾಯು$ಾಯ ನಮಃ
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|| ಸ.ೇ� ಜ	ಾಃ ಸು�	ೋ ಭವಂತು || 
|| ¤�ೕ ಕೃNಾ�ಪ�ಣಮಸು8 || 


